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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/7
18 januari 2021

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Kompletteringsbudget investeringar 2021
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har utnyttjat samtliga investeringsmedel under år
2020, vilket medför att det inte finns några medel att överföra till år 2021.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen RS 2021/6
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Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Överföring av resultat från år 2020
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till
överföring av 2020 års resultat till det egna kapitalet, i enlighet med gällande
regler, ett överskott på 11 986 552 kronor

Sammanfattning

Överföring av 2020 års resultat sker i enlighet med “Regler för styrning och
uppföljning i Gotlands kommun”, vilket innebär att av förhandlat överskott överförs
75 procent och förhandlat underskott i sin helhet.
Det egna kapitalet var vid ingången av år 2020 positivt och är 5,8 miljoner kronor.
Besparingskravet för budgetåret 2020 på 20 miljoner kronor har nämnden uppnått.
Av resultatet utgör semesterlöneskuldens negativa förändring 7,3 miljoner kronor.
Nämnden har inte gjort några uttag av eget kapital under budgetåret 2020.
Bedömning

Förvaltningens föreslår nämnden att besluta enligt förslag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Intern kontroll inom HR området 2020
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

Sammanfattning

Intern kontroll har genomförts inom områdena ”Bisyssla” och ”Lönetillägg”.
Granskningen visar att den interna kontrollen av bisyssla uppfyller Region Gotlands
riktlinjer. Rekommendationen för bisyssla är:


Att en granskning av kontrollområdet bisyssla bör övervägas som
kontrollområde till kommande interna kontrollplan.

Granskningen visar att den interna kontrollen av lönetillägg för vissa kontrollmål
uppfyller Region Gotlands anvisningar men i andra fall inte uppfyller anvisningarna.
Förvaltningen brister inom kontrollmålet ”tillfälliga arbetsuppgifter” där ett
lönetillägg utav 14 endast delvis uppfyller anvisningarna, lönetillägget är inte
diariefört. Rekommendationen för lönetillägg är:
Rekommendationen för lönetillägg är:



Att förvaltningen fortsätter att informera om anvisningarna för lönetillägg via
exempelvis chefskonferens, introduktion av nya chefer och förvaltningens
chefsinfo.
Att en granskning av kontrollområdet lönetillägg bör övervägas som
kontrollområde till kommande interna kontrollplan.
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Bedömning

Förvaltningens bedömning är att förvaltningen kommer att arbeta i enlighet med de
föreslagna rekommendationerna för att förbättra den interna kontrollen men även
för att förhindra framtida brister.
Beslutsunderlag

Rapport: Intern kontroll inom HR-området, granskning av bisyssla och lönetillägg

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

2 (2)

Rapport

Intern kontroll inom HR-området

Granskning av bisyssla och lönetillägg

barn- och utbildningsnämnden

Datum 2021-01-07
Ärendenr BUN 2020/10

Version [1.0]

Region

Granskning av bisyssla och lönetillägg

Innehåll
1. Sammanfattning ..............................................................................................................................3
2. Bakgrund ........................................................................................................................................3
2.1 Kontrollmål inom kontrollområdet ...................................................................................................3
3. Granskningsresultat .........................................................................................................................4
3.1 Bisyssla .........................................................................................................................................4
3.1.1 Bedömning .................................................................................................................................4
3.2 Lönetillägg ....................................................................................................................................5
3.2.1 Bedömning .................................................................................................................................5

Ärendenr RS BUN 2020/10 Datum 2021-01-07

4. Rekommendationer..........................................................................................................................5

2 (5)

Intern kontroll inom HR-området
1. Sammanfattning
Intern kontroll har genomförts inom områdena ”Bisyssla” och ”Lönetillägg”.
Granskningen visar att den interna kontrollen av bisyssla uppfyller Region Gotlands riktlinjer. Rekommendationen för bisyssla är:


Att en granskning av kontrollområdet bisyssla bör övervägas som kontrollområde till kommande interna kontrollplan.

Granskningen visar att den interna kontrollen av lönetillägg för vissa kontrollmål uppfyller Region
Gotlands anvisningar men i andra fall inte uppfyller anvisningarna. Förvaltningen brister inom
kontrollmålet ”tillfälliga arbetsuppgifter” där ett lönetillägg utav 14 endast delvis uppfyller anvisningarna, lönetillägget är inte diariefört. Rekommendationen för lönetillägg är:



Att förvaltningen fortsätter att informera om anvisningarna för lönetillägg via exempelvis
chefskonferens, introduktion av nya chefer och förvaltningens chefsinfo.
Att en granskning av kontrollområdet lönetillägg bör övervägas som kontrollområde till
kommande interna kontrollplan.

2. Bakgrund
I enlighet med barn- och utbildningsnämndens fastställande av intern kontrollplan 2020, utför
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen en granskning av processer inom HR-området.
Granskningen syftar till att fånga upp eventuella avvikelser gentemot Region Gotlands fastställda
riktlinjer, anvisningar och policyer m.fl., de processer (kontrollområden) som granskas är:
a) bisyssla
b) lönetillägg

2.1 Kontrollmål inom kontrollområdet
Bisyssla:
 Information, att bisyssla är meddelad och följs upp vid medarbetarsamtal samt att riktlinjerna delges vid introduktion av nyanställda.
 Dokumentation, att blankett används och finns tillgänglig.
 Bedömning, att bisyssla är rimlig i förhållande till
Förtroendeskadlig
- En bisyssla bedöms vara förtroendeskadlig om den kan skada allmänhetens
förtroende för Region Gotland. Allmänheten skall kunna förvänta sig att
ärenden handläggs sakligt och opartiskt.
Arbetshindrande
- En bisyssla blir hindrande när den har en sådan omfattning och förläggning
att den hindrar medarbetaren från att fullgöra sina ordinarie arbetsuppgifter.
Konkurrerande

Granskning av bisyssla och lönetillägg

En bisyssla är konkurrerande när en medarbetare utanför sin anställning i regionen erbjuder konkurrerande verksamhet eller indirekt stöder sådan genom att tillföra kompetens.
Sammanställd, att fattade beslut om bisysslor finns samlat och diariefört.
-



Lönetillägg:
 Att lönetillägg som avser chefstillägg och tillfälliga arbetsuppgifter är tidsbestämda samt
beslutade och underskrivna av förvaltningschef.
Att
lönetillägg som avser speciella övertidsöverenskommelser är tidsbestämda samt beslu
tade och underskrivna av enhetschef.
1
 Att fattade beslut om lönetillägg finns samlat och diariefört .

3. Granskningsresultat
3.1 Bisyssla
Granskningen har begränsats till att endast avse inkomna anmälningar om bisyssla 2020. I granskningen exkluderas samkörning med bolagsverket med flera. Granskningen har för barn- och utbildningsnämnden hanterat och bedömt två nyanmälda bisysslor.
3.1.1 Bedömning
Bisyssla/kontrollmål
Information
Dokumentation
Bedömning
Sammanställd
Kommentar
Information

Dokumentation

Bedömning

Sammanställd

1

Uppfyllt
Ej uppfyllt
Delvis
Ja
Ja
Ja
Ja
Information om bisyssla bedöms uppfylla riktlinjerna. Vid informationsmöte
riktat till nyanställda informeras de om
att bisyssla skall anmälas, blankett delas
ut och uppmanas att inlämnas. I Region
Gotlands mall för medarbetarsamtal
finns frågan om bisyssla med och skall
ställas till medarbetaren.
Dokumentationen uppfyller riktlinjerna.
Blankett finns tillgänglig på intranätet,
under fliken personal och personalhandbok.
Bedömning av anmälda bisysslor uppfyller riktlinjerna, det vill säga att beslutade bisysslor är rimliga i förhållande till
förtroendeskadlig, arbetshindrande och
konkurrerande.
Sammanställning av bisysslor bedöms
uppfylla riktlinjerna.

Ingår inte i Region Gotlands anvisningar för lönetillägg
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Granskning av bisyssla och lönetillägg

3.2 Lönetillägg
Vid uttag i ekonomisystemet har 14 medarbetare med lönetillägg påträffats för maj månad, det totala beloppet för lönetillägg i maj månad inklusive personalomkostnadspålägg (PO) är 28 440 kronor, variationen i tilläggen storlek är från 744 kronor till 2 500 kronor. Lönearten (L) som avses för
lönetillägg är 20, 21 och 22.
3.2.1 Bedömning
Lönetillägg/kontrollmål
Antal
Uppfyllt
Ej uppfyllt Delvis
Chefstillägg (L) 20
0
0
0
0
Tillfälliga arbetsuppgifter (L) 21
14
13
0
1
2
Speciella övertidsöverenskommelser (L) 22
0
0
0
0
Kommentar
Chefstillägget L (20) ingen förekomst.
Chefstillägg
Tillfälliga arbetsuppgifter

Tillfälliga arbetsuppgifter bedöms ha brister
på en post. Tillägget finns inte diariefört i
W3D3.

Speciella övertidsöverenskommelser

Speciella övertidsöverenskommelser (L) 22
finns ingen förekomst. Lönearten avser nedtrappning av lön vid byte av arbetsuppgifter
på grund av organisatoriska skäl. Tillämpas
även för medarbetare med så kallad "flytande
arbetstid".

Sammanställd

Sammanställning av lönetillägg bedöms delvis
uppfylla riktlinjerna. Brister har förekommit då
ett anmält lönetillägg inte har diarieförts i
W3D3.

4. Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderas följande:



Att förvaltningen fortsätter att informera om anvisningarna för lönetillägg via exempelvis
chefskonferens, introduktion av nya chefer och förvaltningens chefsinfo.
Att en granskning av kontrollområden lönetillägg och bisyssla bör övervägas som kontrollområden till kommande interna kontrollplan.

Jimmy Söderström
Ekonomichef

2

Har sorterats fram ur (L) 21, lönearten (L) 22 finns inte registrerad sedan år 2018.
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Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Internkontroll inom området ekonomi, attestreglementet 2020
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten och informations- och
utbildningsinsatser som förvaltningen föreslår för att förhindra och/eller
reducera antalet framtida brister

Sammanfattning

Intern kontroll har genomförts inom området ”Attestreglementet”. Den interna
kontrollen har genomförts av ekonom på regionstyrelseförvaltningen.
Granskningen visar att efterlevnaden av riktlinjerna för attest uppsatta för regionen
inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden har förbättrats sedan
tidigare kontroller och fungerar till största del tillfredställande ute i verksamheterna.
Förvaltningen bör dock fortsatt framhålla hur förvaltningen tänker agera framåt när
det gäller det aktuella kontrollområdet.
Genomförd attestkontroll avsåg två månader, februari (innan pandemin) samt april (i
pågående pandemi) detta för att se om resultatet skiljer sig åt på grund av pågående
pandemi. Resultatet blev att antalet brister ökade för april månad med 9,8 procent.
Brister som framkommit gäller främst hanteringen av fakturorna. Det handlar till
exempel om verifikat där kvitto saknades, moms bokförts felaktigt, beslutsattestant
attesterat sina egna kostnader, förtydligande anteckning saknades.
Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan 2006 haft ambitionen att metodiskt
och systematiskt genomföra intern kontroll inom ekonomiområdet.
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Internkontrollplanen har utgjort grunden för internkontrollarbetet. Nu gällande
internkontrollplan för året 2020 fastställdes i juni 2020.
Genomförd attestkontroll avsåg två månader, februari (innan pandemin) samt april (i
pågående pandemi) detta för att se om resultatet skiljer sig åt på grund av pågående
pandemi.
Rutinen för attester kontrollerades genom att granska:


Region Gotlands riktlinjer för attest följs



att behörig person beslutsattesterat.



att attestreglementets regler följs avseende attestbehörigheter,



att överordnad attesterat resor och telefon m.m.,



att relevanta anteckningar gjorts



att underlag finns där så krävs som styrker verifikatet.

Det som framkom av kontrollen av respektive månad var att verifikat med inte
godkänt resultat ökade. För februari har 12/79 eller 15,2 procent inte ett 100
procentigt godkänt resultat av testet. Motsvarande värde för april uppgår till 21/84
eller 25 procent. Brister som framkommit gäller främst hanteringen av fakturorna.
Det handlar till exempel om verifikat där kvitto saknades, moms bokförts felaktigt,
beslutsattestant attesterat sina egna kostnader, förtydligande anteckning saknades.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att antalet framtida brister kan förhindras och
reduceras genom informations- och utbildningsinsatser angående de riktlinjer som
gäller för attestreglemente. Informationsinsatser kommer att riktas till
skoladministratörer, avdelningschefer samt enhetschefer.
Målet är att den ekonomiska redovisningen skall vara korrekt i alla delar.
Beslutsunderlag

- Rapport till UAF Intern kontroll 2020 BUN, RSF

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Ärendenr

Pernilla Johnsson

Attestkontroll

Rutinen för attester kontrollerades genom att granska att Region Gotlands
riktlinjer för attest följs, samt att behörig person beslutsattesterat. Med behörig
person menas att fakturan är attesterad av rätt person enligt attestreglementet
som Barn- och utbildningsnämnden har beslutat. Genom stickprov från
transaktionslistan väljs ett antal verifikationer ut och säkerställs att
attestreglementets regler följs avseende attestbehörigheter, att överordnad
attesterat resor och telefon m.m., att relevanta anteckningar gjorts och att
underlag finns där så krävs som styrker verifikatet. Kontrollmånader för denna
kontroll har varit februari samt april. Orsak till att två månader används i aktuell
kontroll är för att se om pågående pandemi påverkar.
Verifikationer utan besluts- och granskningsattest har valts bort.
Även verifikationer med attest från löne-enheten har borttagits från kontrollunderlaget. Därefter har samtliga verifikationer valts ut för genomgång och
kontroll, totalt 1959 stycken för februari och 2077 stycken för april. Urvalet har
sedan granskats efter gransknings-principen 250-. För februari månad valdes
den 4:e transaktionen ut och därefter var 25:e individ. Granskning gjordes av
totalt 79 stycken verifikat. För april månad valdes den 7:e transaktionen ut och
därefter var 25:e individ. Totalt kontrollerades 84 stycken verifikat.
Det som framkom av kontrollen av respektive månad är att verifikat med inte
godkänt resultat ökade. För februari har 12/79 eller 15,2% inte ett 100% godkänt
resultat av testet. Motsvarande värde för april uppgår till 21/84 eller 25,0%.
Brister som framkommit gäller främst hanteringen av fakturorna.
För februari månad fanns det verifikat där momsen bokförts felaktigt, verifikat
där samtliga kvitton inte var bifogade och verifikat där en förtydligande
anteckning saknades. Däremot hade samtliga verifikat attesterats av attestanter
redovisade i av barn- och utbildningsnämnden beslutad attestförteckning.
För april månad fanns det verifikat där kvitton saknades, verifikat där momsen
bokförts felaktigt och verifikat där en förtydligande anteckning saknades. Det
fanns även verifikat där beslutsattestanten attesterat sina egna kostnader.
Verifikaten avser telefakturor där en del är attestantens kostnader. Dessutom
hade ett verifikat attesterats av attestant som inte fanns uppsatt i av barn- och
utbildningsnämndens beslutad attestförteckning för det specifika ansvaret.
Av de granskade fakturorna har sexton respektive tjugotvå attesterats av andra än
beslutsattestanten. Alla utom en fanns upptagna i beslutad attestförteckning.

Bedömning

Granskningen visar att efterlevnaden av riktlinjerna för attest uppsatta för
regionen inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden har
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Regionstyrelseförvaltningen

Ärendenr

Pernilla Johnsson

förbättrats sedan tidigare kontroller och fungerar till största del tillfredställande
ute i verksamheterna. Förvaltningen bör dock fortsatt framhålla hur förvaltningen
tänker agera framåt när det gäller det aktuella kontrollområdet.
Det gäller främst att uppmana till att alltid bifoga kvitton som underlag och att
göra en anteckning där så är behövligt. Dels för att styrka gjorda inköp, dels för
att säkerställa att eventuell moms hanteras på korrekt sätt. Viktigt också att
underlagen är tydliga och att notera syfte och mål för det kan annars vara svårt
för utomstående som inte är insatta i verksamheten att veta vad som avses eller
hur något är beräknat. Därutöver behövs även en påminnelse göras om vikten att
attestreglementet följs.
I förvaltningens internkontroll-plan nämns att framkommen brist vid tidigare
gjorda kontroller har varit att säkerställa att attestförteckningen uppdateras
kontinuerligt. Det är fortfarande aktuellt och det kan även tydligt noteras i
förteckningen med vem som är enhetschef. Vederbörande äger rätt att attestera
alla ansvar inom enheten, men som utomstående framgår det inte klart vem som
kan göra det. Förvaltningens attestförteckning är ett levande dokument och
genom att kontinuerligt uppdatera förbättras möjligheterna att följa upp och
genomföra kontroller. Uppdateringen gäller både innehåll som utseende.
Vid granskningen framkom även att för vissa ansvar attesterar ersättare alla
fakturor och det mönstret finns för bägge månaderna. Det är ingenting som har
påverkat bedömningen i denna granskning, men är värt att notera.

Ekonomi och upphandling
Pernilla Johnsson
Ekonomikonsult
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Verksamhetsberättelse inklusive bilagorna godkänns.
Informationen gällande avdelningarnas verksamhetsberättelser tas emot.

Viktigare händelser

Coronapandemin har haft stor effekt på verksamheterna under året som gått med
ökad arbetsbelastning, snabba omställningar i rutiner och arbetssätt till följd av
Folkhälsomyndighetens och Regeringens olika beslut och hantering av oro bland
vårdnadshavare, elever och personal. Pandemin har också lett till en ökad digital
kompetens hos medarbetare. Medarbetare och ledare har satts på stora prov men
genom stort lösningsfokus och stor flexibilitet så har verksamheterna klarat
utmaningarna.
Uppdraget kring ”Framtidens förskola och grundskola” har präglat årets arbete i
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och beslutet påverkar förväntad utveckling.
Utredningsarbetet har varit omfattande och den slutliga utredningen och förslag till
beslut presenterades för barn- och utbildningsnämnden i september 2020. Vid sitt
möte i december tog nämnden beslut i frågan. Beslutet avvek kraftigt från
förvaltningens förslag. Nämnden gör inte samma slutsatser som förvaltningen och
har vägt in andra faktorer i sitt beslut – bland annat landsbygdsutveckling. Ärendet
har gått vidare till regionstyrelsen och därefter regionfullmäktige för beslut.
Ekonomiskt resultat

Nämnden redovisar ett positivt resultat för budgetåret 2020 på 12 miljoner kronor,
besparingskravet på 20 miljoner kronor uppnås därmed och även målet om en
budget i balans. Nämnden har under året kompenserats för sjukfrånvarokostnader
under den rådande pandemin samt psykisk hälsa motsvarande 21,1 miljoner kronor.
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Tillskott har även getts på 3,1 miljoner kronor som ett resultat av regeringens beslut
om de nya välfärdsmiljarderna.
Måluppfyllelse

Den samlade bedömningen är att nämnden i hög utsträckning uppnår målen i
styrkorten. Nöjdheten kring förskolans verksamhet har ökat de senaste fyra åren och
i Skolinspektionens senaste skolenkät så visar resultatet att elever och föräldrar är
nöjda med nämndens verksamheter. Kunskapsresultaten för Gotlands kommunala
grundskola är goda. Andelen elever som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram har
ökat sedan 2017 och ligger något över resultatet för riket och liknande kommuner.
86,2 procent av eleverna i Gotlands kommunala skolor uppnådde
gymnasiebehörighet vårterminen 2020. Det är dock stora skillnader i
kunskapsresultaten mellan kommunala skolor på Gotland samt mellan pojkar och
flickor. Skolorna behöver fortsätta arbetet för att öka likvärdigheten och minska
skillnaderna.
Resultatet från årets medarbetarundersökning visar att engagemanget är högt, målen
är kända och känslan av att göra nytta för de vi finns till för är mycket god.
Engagemangsindex i enkätundersökningen uppvisar en spridning från indexvärdet 73
till 79 i nämndens verksamheter och förvaltningen som helhet fick indexvärdet 77 –
samma värde som år 2019. Det finns områden som sticker ut på ett negativt sätt.
Upplevelsen av stress och otillräcklighet är en sådan. Konflikter på arbetsplatsen är
en annan. Det är viktigt att ledare och medarbetare inom ramen för
samverkansavtalet tar tag i och följer upp de här frågorna. Organisatorisk och socialt
arbetsmiljöindex uppvisar en spridning från indexvärdet 67 till 76 i verksamheterna,
där förvaltningen som helhet har värdet 70. Föregående år låg index på 69.
Målet i Region Gotlands styrkort är att sjuktalet inte ska överstiga 4,5 procent är inte
uppfyllt. Den totala sjukfrånvaron har ökat med 1,86 procentenheter per november
2020 i förhållande till november 2019, till 8,10 procent från 6,24 procent.
Utveckling på sikt

Utifrån det politiska vägvalet nämnden gjort kring framtidens skolorganisation finns
en stor oro framåt framförallt kring att klara den stora
kompetensförsörjningsutmaningen, kvaliteten och likvärdigheten i utbildningen samt
ekonomin framåt, i såväl rektorsledet som i den centrala förvaltningen. Det är helt
nödvändigt att förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med de aktiviteter som
beskrivs i nämndens antagna kompetensförsörjningsplan. Här är samarbetet med
Uppsala universitet Campus Gotland fortsatt mycket viktigt. Målet är att få fler
studenter till lärarutbildningar för att ge möjlighet till behöriga lärare i framtiden. För
att kunna rekrytera och behålla medarbetare så är arbetsmiljöfrågorna viktiga.
Eftersom beslutet om framtidens förskola och grundskola landade i en i stort sett
bibehållen skolstruktur, så finns nu både ett stort behov och en förväntan på att
investeringar ska göras på de skolor där underhållet varit eftersatt, där tillfälliga
bygglov för paviljonger löper ut och där specialsalar och ”lagenliga” lokaler för barnoch elevhälsan saknas. Den beräknade kostnaden för de mest grundläggande
behoven är ca 75 miljoner kronor. Om samtliga skolor på Gotland ska vara helt
likvärdiga med specialsalar i form av till exempel idrottshall så landar kostnaden på ca
200 miljoner kronor. Fristående verksamheters expandering i Visbyområdet påverkar
också framtida investeringar.
Både 2019 och 2020 har Skolinspektionens bedömt att ”Gotlands kommun inte
uppfyller författningskraven avseende att se till att det på grundskoleenheterna finns
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tillgång till elevhälsa för eleverna i förskoleklass och grundskola, så att den kan
användas främst förebyggande och hälsofrämjande och för att stödja elevernas
utveckling mot målen. Nämnden behöver även säkerställa att lokaler för elevhälsa
uppfyller lagkraven. Barn- och elevhälsan är viktig och verksamheten behöver ha
goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag - inte minst mot bakgrund av att antalet
elever med behov av särskilt stöd ökar. Det visar sig i ett ökat antal ansökningar om
tilläggsbelopp, ökat antal skolremisser till BUP, ökat antal orosanmälningar till
socialtjänsten, ökat antal ansökningar till Region Gotlands resursskolor, fler rapporter
om hot och våld i avvikelsesystemet Flexite och ett ökat antal elever som riskerar
skolplikt.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse BUN 2020 inkl. bilagor
Avdelningarnas verksamhetsberättelser
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-28
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Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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1 Sammanfattning
1.1 Viktigare händelser
Coronapandemin har haft stor effekt på verksamheterna under året som gått med ökad
arbetsbelastning, snabba omställningar i rutiner och arbetssätt till följd av
Folkhälsomyndighetens och Regeringens olika beslut och hantering av oro bland
vårdnadshavare, elever och personal. Pandemin har också lett till en ökad digital kompetens
hos medarbetare. Medarbetare och ledare har satts på stora prov men genom stort
lösningsfokus och stor flexibilitet så har verksamheterna klarat utmaningarna.
Uppdraget kring ”Framtidens förskola och grundskola” har präglat årets arbete i
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och efter beslutet i ärendet påverkar förväntad
utveckling. Utredningsarbetet har varit omfattande och den slutliga utredningen och förslag
till beslut presenterades för barn- och utbildningsnämnden i september 2020. Vid sitt möte
i december tog nämnden beslut i frågan. Beslutet avvek kraftigt från förvaltningens förslag.
Nämnden gör inte samma slutsatser som förvaltningen och har vägt in andra faktorer i sitt
beslut – bland annat landsbygdsutveckling. Ärendet har gått vidare till regionstyrelsen och
därefter regionfullmäktige för beslut.
1.2 Ekonomiskt resultat
Nämnden redovisar ett positivt resultat för budgetåret 2020 på 12 miljoner kronor,
besparingskravet på 20 miljoner kronor uppnås därmed och även målet om en budget i
balans. Nämnden har under året kompenserats för sjukfrånvarokostnader under den
rådande pandemin samt psykisk hälsa motsvarande 21,1 miljoner kronor. Tillskott har
även getts på 3,1 miljoner kronor som ett resultat av regeringens beslut om de nya
välfärdsmiljarderna.
1.3 Måluppfyllelse
Den samlade bedömningen är att nämnden i hög utsträckning uppnår målen i styrkorten.
Nöjdheten kring förskolans verksamhet har ökat de senaste fyra åren och i
Skolinspektionens senaste skolenkät så visar resultatet att elever och föräldrar är nöjda med
nämndens verksamheter. Kunskapsresultaten för Gotlands kommunala grundskola är goda.
Andelen elever som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram har ökat sedan 2017 och
ligger något över resultatet för riket och liknande kommuner. 86,2 procent av eleverna i
Gotlands kommunala skolor uppnådde gymnasiebehörighet vårterminen 2020. Det är dock
stora skillnader i kunskapsresultaten mellan kommunala skolor på Gotland samt mellan
pojkar och flickor. Skolorna behöver fortsätta arbetet för att öka likvärdigheten och minska
skillnaderna.
Resultatet från årets medarbetarundersökning visar att engagemanget är högt, målen är
kända och känslan av att göra nytta för de vi finns till för är mycket god.
Engagemangsindex i enkätundersökningen uppvisar en spridning från indexvärdet 73 till 79
i nämndens verksamheter och förvaltningen som helhet fick indexvärdet 77 – samma värde
som år 2019. Det finns områden som sticker ut på ett negativt sätt. Upplevelsen av stress
och otillräcklighet är en sådan. Konflikter på arbetsplatsen är en annan. Det är viktigt att
ledare och medarbetare inom ramen för samverkansavtalet tar tag i och följer upp de här
frågorna. Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöindex uppvisar en spridning från
indexvärdet 67 till 76 i verksamheterna, där förvaltningen som helhet har värdet 70.
Föregående år låg index på 69.
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Indikatorn i koncernstyrkortet att andel kortidssjukfrånvaro ska minska uppfylls ej. Den
totala sjukfrånvaron har ökat med 1,86 procentenheter per november 2020 i förhållande
till november 2019, till 8,10 procent från 6,24 procent.
1.4 Utveckling på sikt
Utifrån det politiska vägvalet nämnden gjort kring framtidens skolorganisation finns en stor
oro framåt framförallt kring att klara den stora kompetensförsörjningsutmaningen,
kvaliteten och likvärdigheten i utbildningen samt ekonomin framåt, i såväl rektorsledet som
i den centrala förvaltningen. Det är helt nödvändigt att förvaltningen fortsätter att arbeta
aktivt med de aktiviteter som beskrivs i nämndens antagna kompetensförsörjningsplan. Här
är samarbetet med Uppsala universitet Campus Gotland fortsatt mycket viktigt. Målet är att
få fler studenter till lärarutbildningar för att ge möjlighet till behöriga lärare i framtiden. För
att kunna rekrytera och behålla medarbetare så är arbetsmiljöfrågorna viktiga.
Eftersom beslutet om framtidens förskola och grundskola landade i en i stort sett
bibehållen skolstruktur, så finns nu både ett stort behov och en förväntan på att
investeringar ska göras på de skolor där underhållet varit eftersatt, där tillfälliga bygglov för
paviljonger löper ut och där specialsalar och ”lagenliga” lokaler för barn- och elevhälsan
saknas. Den beräknade kostnaden för de mest grundläggande behoven är ca 75 miljoner
kronor. Om samtliga skolor på Gotland ska vara helt likvärdiga med specialsalar i form
av till exempel idrottshall så landar kostnaden på ca 200 miljoner kronor. Fristående
verksamheters expandering i Visbyområdet påverkar också framtida investeringar.
Både 2019 och 2020 har Skolinspektionens bedömt att ”Gotlands kommun inte uppfyller
författningskraven avseende att se till att det på grundskoleenheterna finns tillgång till
elevhälsa för eleverna i förskoleklass och grundskola, så att den kan användas främst
förebyggande och hälsofrämjande och för att stödja elevernas utveckling mot målen.
Nämnden behöver även säkerställa att lokaler för elevhälsa uppfyller lagkraven. Barn- och
elevhälsan är viktig och verksamheten behöver ha goda förutsättningar att utföra sitt
uppdrag - inte minst mot bakgrund av att antalet elever med behov av särskilt stöd ökar.
Det visar sig i ett ökat antal ansökningar om tilläggsbelopp, ökat antal skolremisser till
BUP, ökat antal orosanmälningar till socialtjänsten, ökat antal ansökningar till Region
Gotlands resursskolor, fler rapporter om hot och våld i avvikelsesystemet Flexite och ett
ökat antal elever som riskerar att skolplikten inte fullgörs.
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2 Händelser av väsentlig betydelse
2.1 Arbetet med skolöversynen - Framtiden förskola och grundskola

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har under drygt 1,5 år arbetat med ett
skolöversynsprojekt kallat Framtidens förskola och grundskola. Den 17 juni fastställde
regionfullmäktige (RF) beslutet att ”Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda
framtidens skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild som närmar sig
referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med bibehållen kvalitetsnivå. I
utredningen ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas” (RF 2019-06-17, § 188).
Uppdraget handlade i ett första skede om att bygga kunskap om nuläget i verksamhet i
kommunal förskola och grundskola. Den 14 april 2020 tog nämnden del av en rapport
(BUN 2019/1091#8) som bland annat beskriver vilka resurser som finns i förskolorna och
grundskolorna. Här beskrivs tillgången till lärare och förskollärare, var barnen och eleverna
finns på ön och hur många de är och hur likvärdighet och resultatutveckling ser ut. Även
lokalernas skick och kostnader visas. Som en del av arbetet med nulägesanalysen har
förvaltningen varit ute på medarbetaträffar. Förvaltningen har också genomfört workshops
med politiker i barn- och utbildningsnämnden, regionstyrelsen och regionledningen och
med gruppledare i partierna i regionfullmäktige. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
hade planerat för att åka ut till olika platser på ön för att genomföra en
informationskampanj om nuläget i förskolan och grundskolan inför höstens beslut om
organisation. Denna fick, liksom informationsturnén om den regionala utvecklingsstrategin,
ställas in på grund av till coronapandemin.
Det förvaltningen i utredningen har pekat på är att förskolan och grundskolan behöver
förändras för att möta ett antal utmaningar: lärarbrist, krav på lärarbehörighet, skillnader i
elevresultat, begränsade ekonomiska resurser med mera. Det som pekas ut som den enskilt
största utmaningen framåt i nulägesrapporten är att få fram lärare som är behöriga att
undervisa alla elever i Region Gotlands 39 förskolor, 36 grundskolor (samt ytterligare tre
resursskolor) och 30 fritidshem. Det som också har kunnat konstateras under översynen är
att det råder olika förutsättningar att klara läroplansmålen och nå upp till kraven i skollagen
och hälso- och sjukvårdslagen i Region Gotlands förskolor och grundskolor.
Förvaltningen tog därefter fram ett förslag till organisation för förskolan och grundskolan
som skulle ge grunden för hur verksamheterna ska bedrivas i framtiden. Förvaltningens
utgångspunkt har varit att nå fram till en kostnadseffektiv och väl kompetensförsörjd
förskole- och grundskolorganisation som har fokus på elevernas resultat. Målet har varit att
uppfylla skollagens krav på likvärdig utbildning – att varje barn, oavsett var man bor på
Gotland och sociala och ekonomiska förhållande, kan få en utbildning av god och likvärdig
kvalitet i förskola, grundskola och fritidshem.
Avstämningar har under arbetets gång gjorts i en politisk respektive facklig referensgrupp.
Organisationsförslaget har grundats på ett antal vägledande strategier till lösning för att
möta kraven på likvärdighet och kvalitet i utbildningen samtidigt som lärarbristen ökar.
Förslaget i en sammanfattad form (innan den gått som formell handling till barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott) offentliggjordes för medarbetare den 2 september –
detta utifrån principen att berörda ska få veta först - och därefter fackliga representanter,
politiker, allmänhet och press/media.
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Förslaget från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har omfattat en bantad
skolorganisation på 38 förskolor och 28 grundskolor. Förslaget har huvudsakligen byggt på
en organisationsidé om F-6 och 7-9 skolor med två parallella årskurser.
Organisationsförslaget skulle ha inneburit en avveckling av två förskolor (Linden och
Bryggaren i Visby) och åtta grundskolor (Stenkyrka, Endre, Vänge, Kräklingbo, Eskelhem,
Sanda, Stånga och Öja) samt en avveckling av högstadiet i Fårösundsskolan. Förslaget
innehöll även förändrade elevupptagningsområden och elevutökningar i flertalet av öns
”kvarvarande” skolor. De föreslagna organisationsförändringarna har bedömts minska
kostnaderna med cirka 15 miljoner kronor per år jämfört med idag samt kunna ”frigöra”
motsvarande ett 40-tal heltidstjänster inom grundskola och fritidshem genom
sammanslagningar av skolor.
I början av oktober genomfördes en digital utsändning via gotland.se till en bred allmänhet
om förslaget till ny organisation för förskolan och grundskolan, bakgrunden till att
skolöversynen gjorts och de faktorer som påverkat innehållet i förslaget – slutsatserna som
dragits utifrån nulägesanalysen. Under vecka 42 till 45 har partiernas representanter varit
ute och fört dialog om organisationsförslaget, med berörda vårdnadshavare och andra
intressenter i mindre konstellationer mot bakgrund av mötesrestriktionerna under
coronapandemin. Cirka 200 synpunkter har kommit in via den synpunktsbrevlåda som
särskilt hänvisats till. Organisationsförslaget behandlades av nämndens arbetsutskott den 29
september enligt plan och skulle ursprungligen ha behandlats av nämnden i oktober. Men
beslutdatumet flyttades fram vid två tillfällen och togs istället den 15 december.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade inte i enlighet med förvaltningens förslag. En
oenig nämnd beslutade att behålla de nuvarande grundskolorna på landsbygden, men att
avveckla Bryggarens förskola för att ge plats för Terra Novaskolans förskoleklass och yngre
elever utifrån skolområdets framtida utveckling. Detta ska göras när förskolan Lien
återöppnats efter genomfört underhåll och verksamhetsanpassningar – i enlighet med
förvaltningens förslag. Förskolan Linden ska läggas ned när Alléskolan är färdigställd och
Humlegårdsskolans lokaler ska ställas i ordning för förskoleverksamhet.
Nämnden beslutade också, i enlighet med regionstyrelsen, att det ska tas fram en tioårig
investeringsplan som inkluderar planerat underhåll för samtliga förskolor och grundskolor.
BUN vill att investeringsalternativen för att lösa Sanda förskolas lokaler särskilt ska utredas
mot bakgrund av de tidsbegränsade bygglov som löper ut. Underhållsbehovet och
lokalanpassningar av Endre skola ska också utredas för verksamheten ska kunna göras om
till en F-3 enhet med förskola. Också det med anledning av tidsbegränsade bygglov som
löper ut.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade också att låta utreda upptagningsområdet för
Stenkyrka skola med inriktning på att skolan övergår till samarbete med Väskinde
skolområde. Nämnden vill även utreda om en F-3-organisation kan vara en långsiktigt
hållbar lösning och i samband med det se över landsbygdsstödet till skolor. BUN vill också
utreda om mobila lokaler för barn- och elevhälsan är möjlig.
I avsnittet 4 Förväntad utveckling återfinns beskrivningar av hur beslutet kan komma att
påverka verksamheterna framöver.
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2.2 Coronapandemins påverkan på verksamheterna

Det blev ett skarpt läge för samtliga av nämndens verksamheter när coronapandemin var
ett faktum. I ett tidigt skede har rektorer och avdelningschefer arbetat fram handlingsplaner
kring förebyggande insatser, handlingsplaner för hög frånvaro i förskola, grundskola och
särskola, nya smittskyddsrelaterade rutiner (till exempel vid hämtning och lämning,
etablerandet av handtvättslussar) samt information till medarbetare och vårdnadshavare.
Inom förskolan bidrog detta till att det initialt funnits stort fokus på att skapa lösningar för
att underlätta vardagen under pandemin för alla. Rektorsgrupp och avdelningschefen för
förskolan träffades med täta mellanrum för att kunna skapa en trygg och stark ledning
vilket ledde till att budskapen ut till förskolorna blev enhetlig utifrån de direktiv som
fortlöpande kom från Folkhälsomyndigheten (FHM). Valet att leda tillsammans under den
här perioden upplevs som framgångsrikt och mycket uppskattat av både medarbetare och
vårdnadshavare. Oro kring smitta och sjukdom har kunnat bemötas.
I början av pandemin under våren var frånvaron hög både bland barn och medarbetare i
förskolan kopplat till de allmänna råd och smittskyddsrestriktioner som regeringen och
Folkhälsomyndigheten gått ut med. Detta gjorde att förskolorna inte behövde ta in så
många vikarier i det läget. Under en kortare period hade medarbetare högre sjukfrånvaro än
barnen och då hjälptes förskolorna åt sinsemellan då det alltid fanns någon annan förskola
som hade färre barn än medarbetare. Samarbetet mellan fackförbund och arbetsgivare
fungerade bra och allas mål var att hjälpas åt för att lösa de situationer som uppstod.
Det har hittills inte varit aktuellt att stänga någon grundskola på grund av personalbrist
under den pågående coronapandemin. Smittskyddsläkaren har inte heller bedömt att det är
nödvändigt för att minska smittspridningen.
Grundskolan har haft enskilda fall av smitta på flertalet enheter. Sjuktalen har varierat, som
mest var sjuktalet för medarbetarna uppe i 17 procent aggregerat över alla skolenheter. Mer
om sjuktal återfinns under rubriken 7 Väsentliga personalförhållanden.
Särskolan har under året tvingats stänga delar av verksamheten på grund av smittspridning.
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3 Pandemins effekter på ekonomi och verksamhet
Coronapandemin har haft stor inverkan på nämndens verksamheter sedan det blev skarpt
läge under våren. Handlingsplaner, rutiner och information har tagits fram till medarbetare
och vårdnadshavare. Pandemins konsekvenser för verksamheten har bland annat varit hög
belastning och krav på flexibilitet, många schemaförändringar samt stress hos personalen
utifrån detta. Antalet elever där det föreligger risk för att skolplikten inte uppfylls har ökat
då fler föräldrar valt att hålla sina barn hemma med anledning av risk för smitta.
Förskolan Gotland kommer för år 2020 att göra ett överskott. Beroende på överskottets
storlek så kommer de tillskjutna medel från staten att utgöra mellan en tredjedel och en
femtedel beroende på slutligt resultat. Det finns en hög medvetenhet bland rektorerna
kring budgetresultat för året och en insikt i hur mycket av varje områdes resultat som är
påverkat av de bidrag som kommit förskolan till del på grund av pandemin. I början av
pandemin var frånvaron hög både bland barn och medarbetare inom förskolan vilket
innebar att verksamheten inte behövde ta in så många vikarier - vilket i det läget kändes
tryggt. Under en kortare period under våren och en längre period under hösten var det fler
medarbetare sjuka än barn och då hjälptes förskolorna åt sinsemellan. Detta eftersom det
alltid fanns någon annan förskola som hade färre barn än medarbetare.
Skolenheterna inom grundskolan har följt alla direktiv och rekommendationer för att så
långt som möjligt undvika smittspridning i verksamheten. Fritids har flyttat ut stora delar av
sin verksamhet. Föräldrar har fått lämna och hämta sina barn utomhus. Verksamheten har
därför klarat av att utföra sitt grunduppdrag med endast något minskad kvalitet som följd.
Exempelvis så blir kontinuiteten i elevernas lärande påverkad av hög frånvaro bland lärare
och elever. Effekterna av detta ser skolan däremot inte än. De digitala plattformarna har
varit ett bra komplement till fysiska möten. Pandemins påverkan på ekonomin har framför
allt inneburit ökade vikariekostnader och grundskolan har fått viss kompensation för detta.
Grundskolorna har gjort ett antal riskanalyser och arbetat aktivt med arbetsmiljön på
arbetsplatsträffar och i samverkansgrupp.
För särskolan så har arbetsbelastningen tidvis varit mycket ansträngd på de enheter där
sjukfrånvaro utifrån symtom, alternativt smitta, förekommit. För att kunna hantera vårens
första våg av smitta använde sig verksamheten av ett flertal vikarier och administrativ
personal som tog klassundervisningen.
Kulturskolan Gotlands verksamhet har trots pandemin kunnat fortsätta relativt oförändrad,
även om det inom vissa ämnen varit svårare att fullfölja planerad verksamhet på ett
önskvärt sätt, och personalens sjukfrånvaro har ökat något jämfört med tidigare år. En stor
teknisk utveckling har skett med filmade uppträdanden och digitala möten. En del elever
vid Kulturskolan har önskat lektioner över nätet medan en mindre andel elever har valt att
sluta. Troligen kommer ekonomin påverkas av lägre avgiftsintäkter. Utåtriktade evenemang
har ställts in under perioden.
Barn- och elevhälsan har haft ett flertal medarbetare som arbetat på Visby lasarett i stället
för i skolan på grund av pandemin. Resterande skolsköterskor har då bildat team och
arbetat tillsammans över större skolområden med prioriterade arbetsuppgifter utifrån
lagstadgat uppdrag. Konsekvensen av detta är att elever, skolledning och skolpersonal fått
mindre närvaro och insatser av skolsköterskorna. Barn- och elevhälsan har av
regionfullmäktige tilldelats medel avseende förstärkningar i folkhälsoåtgärder.
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4 Förväntad utveckling
4.1 Framtidens förskola och grundskola - hur ska nämnden klara ekonomi,
kvalitet och kompetensförsörjning?

När det gäller den förväntade utvecklingen inom förskolan och grundskolan så är den väl
dokumenterad i de slutsatser som presenterats i förvaltningens nulägesrapport som också
lett fram till det organisationsförslag som lades fram till nämnden. Barn- och
utbildningsnämnden valde en annan väg att gå genom sitt beslut den 15 december. Region
Gotland kommer att ha kvar sin tidigare skolstruktur med många små skolor, som inte
uteslutande kan finansieras med statsbidrag. Beslutet innebär att förskolan och grundskolan
nu måste hitta andra sätt att nå regionfullmäktiges målsättning om både ekonomiskt och
pedagogiskt bärkraftiga skolenheter.
Utifrån det politiska vägvalet som gjorts finns en stor oro framåt framförallt kring att klara
den stora kompetensförsörjningsutmaningen, kvaliteten och likvärdigheten i utbildningen
samt ekonomin framåt, i såväl rektorsledet som i den centrala förvaltningen. Detta påverkar
för- och grundskolors ekonomiska förutsättningar som i sin tur gör det allt svårare att klara
skollagens krav när det gäller att rätten till särskilt stöd för elever som behöver det samt
elevhälsouppdraget. Framför allt om inga ytterligare medel skjuts till och ytterligare
besparingar ska genomföras. Farhågor finns om att det ökade ekonomiska trycket som
helhet kommer att resultera i allt större barngrupper i förskolan om ytterligare besparingar
ska genomföras. Konstateras kan att de utmaningar som Region Gotlands förskolor och
grundskolor står inför kommer att ställa stora krav på ledarskapet.
Grundskolan ser framöver utmaningar med att kunna planera skoldagen utifrån den nya
timplanen som får fullt genomslag till hösten 2021. Då ska grundskolan både rekrytera
personal, ha tillräckligt med lokaler och få in alla ämnen enligt ny timplan. Även
skolskjutsar kan komma att påverkas när det gäller ny timplan. Det är i nuläget redan svårt
med schemaläggning kring nuvarande timplan på skolor med skolskjuts. Möjligtvis kan det
även påverka resor under skoldagen till skolor för praktiska och estetiska ämnen.
4.1.1 En förändrad organisation framåt

Både förskolan och grundskolan måste, efter att beslutet är taget i fullmäktige i mars,
skyndsamt komma fram med en plan för organisationen givet att samtliga grundskolor blir
kvar.
Planen är att fortsätta organisera förskolorna och grundskolorna till färre, men större
områden. Detta för att få hållbarare organisationer när det gäller ledning. Det innebär även
stordriftsfördelar som ger en ekonomisk möjlighet för alla områden att bemanna med till
exempel specialpedagoger inom varje område.
4.1.2 Kompetensförsörjningen fortsätter att vara knäckfråga

Det är helt nödvändigt att förvaltningen fortsätter att arbeta brett med
kompetensförsörjningsfrågan. Den skickliga läraren är den enskilt viktigaste faktorn för att
eleven ska nå kunskapsmålen. I kompetensförsörjningsplanen beskrivs vilka aktiviteter som
förvaltningen gör och planerar att göra framåt för att lösa lärarbristen.
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Hur ska vi fördela de lärare vi kommer att ha framåt och hur ser vi till att vi får lärare till de
mest svårrekryterade skolorna? Kan resursfördelningsmodellen utvecklas ytterligare? Här
finns redan ett uppdrag från nämnden om att utöka den socioekonomiska delen av
grundbeloppet.
Det är viktigt att samarbetet med Uppsala universitet Campus Gotland fortlöper och
utvecklas. Målet är att få fler studenter till lärarutbildningar för att ge möjlighet till behöriga
lärare i framtiden. Utmaningen är också att klara genomströmningen av lärarstuderande.
Under hösten har media rapporterat om just detta – att många hoppar av sin utbildning.
Region Gotland kommer att behöva fortsätta med att hitta alternativa yrkesgrupper som
kan arbeta i skolan och både stödja elever och avlasta lärare. Ett löpande arbete inom
Modersmålsenheten är att försöka hitta personer som kan vara lämpliga
modersmålslärare/studiehandledare och som har de språkkompetenser som efterfrågas.
Genom att erbjuda fjärrundervisning hoppas förvaltningen framåt kunna anställa personal
som fysiskt finns på annan plats i Sverige vilket öppnar upp rekryteringsbasen.
4.1.3 Arbetsmiljöfrågorna avgör om Region Gotland kan klara kompetensförsörjningen

För att kunna rekrytera och behålla medarbetare så är arbetsmiljöfrågorna viktiga.
Resultatet från årets medarbetarundersökning visar att det finns en god grund att stå på.
Engagemanget är fantastiskt, målen är kända och känslan av att göra nytta för de vi finns
till för är mycket god. Men det finns också områden som sticker ut på ett negativt sätt.
Upplevelsen av stress och otillräcklighet är en sådan. Konflikter på arbetsplatsen är en
annan. Det är av stor vikt att ledare och medarbetare inom ramen för samverkansavtalet tar
tag i och följer upp de här frågorna.
I flera av utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter pågår ett arbete kring
arbetstidsfrågorna och vad arbetstiden ska innehålla. Syftet är att detta kan förbättra
bemanningen och på så sätt minska stress och ohälsa.
Kompetensutveckling är en annan faktor som påverkar attraktivitet på en arbetsplats. Med
pandemin har det kommit nya möjligheter med digitala utbildningar som ersatt konferenser
på fastlandet med dyra resor och uppehälle som följd.
4.1.4 De ekonomiska förutsättningarna framåt för nämnden

Rektorerna i förskolan besitter idag en högre grad av ekonomisk medvetenhet och har fått
ökade kunskaper. Arbetet framåt handlar om att omvandla arbetssättet under året till ett
årshjul med rutiner. Det tillsammansarbete som utvecklats har skapat en trygghet och
mallar finns nu för att simulera olika scenarion, vilket skapar mindre differenser på utfallet
av lagd budget. Under år 2021 kommer det att krävas noggrannhet och kontinuitet för att
inte tappa stabiliteten i ekonomin. De besparingar som gjorts inom förskolan har krympt
utrymmet för att kunna genomföra några större ytterligare besparingsåtgärder i form av
ändrade organisationer. Alla förskoleområden har framåt mer likvärdiga förutsättningar för
en ekonomi i balans.
Personalkostnaderna utgör en väsentlig del av en kommuns kostnader. Grundskola har
under året varit med i ett pilotprojekt kring bemanningsekonomi och utvärderingen av de
insikter, förändringar och kunskaper som kommit området till del kommer att delges övriga
skolledare under 2021. Pilotprojektet är en del av Region Gotlands effektiviseringsprogram
där frågor kring bemanningsekonomi förväntas ge ekonomiska effekter.
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Om minskningen av budget för grundskolan fortsätter får det negativa konsekvenser såväl
för personal som för elever. Färre medarbetare ger ökad arbetsbelastning och en högre
stressnivå. Det ökar risken för sjukskrivningar och behovet av fler vikarier, vilket riskerar
försämra kvaliteten på undervisningen. Färre lärare gör också att planeringstiden minskar
samtidigt som undervisningstiden ökar. Försämringar i ekonomin minskar även
möjligheten till kompetensutveckling och inköp av läromedel.
Investeringar kommer att krävas

Eftersom beslutet om framtidens förskola och grundskola landade i en i stort sett
bibehållen skolstruktur, så finns nu både ett stort behov och en förväntan på att
investeringar ska göras på de skolor där underhållet varit eftersatt, där tillfälliga bygglov för
paviljonger löper ut och där specialsalar och ”lagenliga” lokaler för barn- och elevhälsan
saknas. Det finns fortsatt behov av ändamålsenliga lokaler framförallt gällande den
medicinska delen av elevhälsan där det krävs insatser för att kunna bedriva en lagenlig
verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslag. Den beräknade kostnaden för det mest
grundläggande är ca 75 miljoner kronor. Om samtliga skolor på Gotland ska vara helt
likvärdiga med specialsalar i form av till exempel idrottshall så landar hela kostnaden på ca
200 miljoner kronor. Skattepengarna måste i så fall fördelas om, så att förskolan och
grundskolan prioriteras.
För att kunna planera helheten kring förskolans- och grundskolans organisation är det
avgörande att nybygget av Alléskolan påbörjas snarast. Både byggprojekten på
Södervärnskolan, Alléskolan och så småningom vuxenutbildningen kräver
evakueringsmöjligheter. Tanken är att de samordnas men oavsett så medför detta en
betydande kostnad.
4.2 Barn- och elevhälsan har utmaningar

Det finns betydande risk att vi fortsättningsvis inte kommer att kunna klara lagstiftningens
krav gällande elevhälsa. Både 2019 och 2020 har Skolinspektionens bedömt att ”Gotlands
kommun inte uppfyller författningskraven avseende att se till att det på
grundskoleenheterna finns tillgång till elevhälsa för eleverna i förskoleklass och grundskola,
så att den kan användas främst förebyggande och hälsofrämjande och för att stödja
elevernas utveckling mot målen. (2 kap. 25 § skollagen).”
Att antalet elever med behov av särskilt stöd ökar är känt sedan tidigare. Det finns fortsatt
stora behov av elevhälsans kompetenser och insatser bland annat utifrån detta, liksom ökat
antal tilläggsbeloppsansökningar, ökat antal skolremisser till BUP, ökat antal ansökningar
till Region Gotlands resursskola och ökat antal elever som riskerar att skolplikten inte
fullgörs.
4.2.1 Samverkansmodellen kring elever i behov av stöd förnyas

För att de elever som har förstärkt behov av särskilt stöd ska nå kunskapsmålen behöver
förvaltningen samverka med andra förvaltningar. Samarbetet med socialförvaltningen och
hälso- och sjukvårdsförvaltningen utvecklas ständigt och det är oerhört viktigt. Vi behöver
samverka med våra olika professioner för att ge elever/ barn bästa möjligheter att lyckas i
framtiden. Den nya samverkansmodellen som ersätter BarnSam och Barnnätverket startar
den 1 januari 2021.
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4.3 Tätare samarbete behövs kring problematisk frånvaro

Risken för skolplikt är ett område som grundskolan måste fortsätta fokusera på. Just nu är
det 35 elever som är frånvarande från skolan av olika orsaker. Här behövs ett tätare
samarbete med socialförvaltning för att lyckas bättre. Det är oroande att den psykiska
ohälsan ökar hos våra elever och även går ner i lägre åldrar.
4.4 Behovet av resursskolan ökar

Behovet av platser på Lövsta resursskola har ökat markant. Ett utvecklingsarbete pågår
kring ledning och elevhälsoteam. Det har visat sig vara mycket svårt att rekrytera lärare till
resursskolan.
4.5 Osäkerhet finns kring Lotsens framtid

Nämndens beslut kring förskole- och grundskoleorganisationen kommer även att påverka
den centrala mottagningen av nyanlända elever, det vill säga Lotsen. Att Lotsens
verksamhet idag finns i Modersmålsenhetens lokaler är en tillfällig, men inte långsiktigt
hållbar lösning. Önskemålet från verksamheten är att hela Modersmålsenheten, inklusive
Lotsen, kan flytta till Solbergaskolan. På det sättet skulle olika specialkompetenser kunna
utnyttjas över verksamhetsgränserna och personalen skulle få ett naturligt sammanhang i en
större personalgrupp. Behov av att utveckla verksamheten är stort men kräver också goda
förutsättningar ekonomiskt och lokalmässigt.
4.6 Kulturgarantin införs

Kulturskolan Gotland är en viktig verksamhet, inte minst för de elever som här har en
verksamhet där de lyckas och det ger självförtroende som kan ”spilla över” på skolan
generellt. Att nå ut till elevgrupper som är underrepresenterade i kulturskolan, kommer
även framöver att vara en viktig del av verksamheten.
Under kommande år ska kulturgarantin sjösättas. Elever i de gotländska skolorna ska få
kulturupplevelser inom fyra olika kategorier. Ett hinder är medel för transport till kulturen.
Dagens kulturbusspeng räcker inte till för att uppfylla kulturgarantin. Som frivillig
verksamhet i Region Gotland är kulturskolan beroende av nämndens ekonomiska
förutsättningar, för att kunna fortsätta bedriva en verksamhet med god kvalitet. Beslutet
kring framtidens skolorganisation kan komma att få konsekvenser även för kulturskolan.
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5 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
5.1 Social hållbarhet

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
Mål
Bedömning
1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett
livslångt lärande

Till hög grad uppfyllt

Kommentar:
Den enskilt viktigaste anledningen till att eleven når målen är en skicklig lärare. På
Gotland liksom i övriga landet är det brist på legitimerade lärare och den bristen kommer
att öka, där pekas särskilt Gotland ut. 93 procent av lärarna kommer enligt Skolverkets
statistik att behöva bytas ut innan 2033.
I förslaget till ”Framtidens förskola och grundskola” så påvisar utredningen att
likvärdigheten brister i grundskolan. Nämndens beslut kommer 15 december 2020 och
Regionfullmäktige beslutar slutgiltigt i februari 2021.
Glädjande är att vi klättrar i Lärarförbundets skolranking, ”Bästa skolkommun” till plats
34. Främsta anledningen är att samarbetet med de fackliga organisationerna fungerar väl,
att huvudmannen satsar relativt sett mycket på skolan (vilket gör att grundskolan på
Gotland överstiger den s.k. referenskostnaden jämfört andra) och att satsningar på
lärarlöner har genomförts under föregående år.
En förutsättning för att fullfölja gymnasiet är att vara behörig. 2020 var 84 procent av
eleverna i åk 9 behöriga till ett yrkesförberedande program på gymnasiet. Det är i paritet
med riket.
Det ämne där minst antal elever har godkänt betyg är svenska som andraspråk. Endast 26
procent av eleverna klarar ett godkänt betyg
Screeningen i förskoleklass visar att många elever har en god grund med sig från
förskolan. Elever som inte gått i förskola har generellt svårare att klara ett fullgott resultat
på screeningen. Förskolans arbete har betydelse för resultatet i skolan.
Tre grupper av elever har svårast att nå behörighet:
•
•
•

Nyanlända elever
Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Elever med problematisk frånvaro

Vad skulle göras?
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Väl fungerande övergångar mellan skolformerna.
Tillgängliga lärmiljöer ska bli en naturlig del av verksamheten som ständigt
utvärderas och utvecklas.
Utökat samarbete mellan skolformer och andra aktörer inom utbildning.
Implementera den nationella IT-strategin.

Vad har gjorts och hur gick det?
Samtliga verksamheter har fortsatt arbetet med att utveckla övergångar mellan stadier och
skolformer. Generellt har pedagogerna utvecklat en större kompetens kring betydelsen av
väl fungerande övergångar inom och mellan skolor och skolformer.
Arbetet med tillgängliga lärmiljöer och att utveckla systematiken i det arbetet tillsammans
med verksamheterna har gjort att fler nu har goda verktyg att använda i det pågående
förbättringsarbetet. Kunskap om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med
funktionsnedsättning ökar och även central förvaltnings förmåga till stöd och stödmaterial
bidrar successivt till ökad måluppfyllelse.
Barn- och elevhälsan har satt ihop ett presentationsmaterial och haft dialogmöte med alla
grundskolans skolledare för att försäkra/förstärka gemensam grundplattform i förståelse
och gemensam nulägesbild för att kunna optimera samarbetet.
Under hösten har Barn- och elevhälsan utvecklat dokumentet: "Barn- och elevhälsans
verksamhetsbok". För att underlätta samarbete och tydlighet har vi här tagit fram ett
dokument som beskriver det mest centrala/grundläggande om vår verksamhet med
avstamp i lagtext samt struktur/organisation för hur detta förvaltas på Gotland.
Stöd, utbildning och utveckling av hur digitala verktyg används inom fjärr- och
distansundervisning och digitala möten har haft stor betydelse under 2020. Att förena
pedagogiska framgångsfaktorer för lärande med digital teknik har varit starkt bidragande,
Vad behöver fortsatt utvecklas till verksamhetsplan 2021?
För att nå den grupp av elever som inte klarar behörigheten till gymnasiet, som inte
fullföljer gymnasiet och som finns inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) deltar
förvaltningen i Sveriges kommuner och regioners projekt "Fullföljd utbildning". Projektet
som arrangeras av Sveriges kommuner och regioner finansieras genom ESF-medel.
Förvaltningen har inga direkta kostnader kopplade till projektet förutom den tid det tar
för dem som är involverade i projektet. Förvaltningen är även beviljade projektmedel för
"Framtidens barnskötare i Fokus."
Fortsatt är det svårt att få in rätt underlag för mottagande i grund- och gymnasiesärskolan,
det behöver utvecklas.
Tillgängliga lärmiljöer kommer att finnas med även nästa år som aktivitet då målet inte är
helt uppfyllt.
För de elever som har komplexa problembilder behöver våra verksamheter ha ett väl
utvecklat samarbete med andra förvaltningar. Här pågår en översyn av den så kallad RSSstrukturen som förhoppningsvis kan leda till skarpare samarbete.
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För samtliga verksamheter men särskilt för grundskolan gäller att uppföljning och analys
av resultat är viktig. Här är dialogen med rektorerna kring systematisk kvalitetsuppföljning
extra viktig.
Att arbeta med tidiga insatser utifrån screening och fördela medel än mer aktivt kan
utjämna skillnader mellan skolor som idag är hög. Likvärdigheten brister fortsatt.
Förstelärare med uppdrag att utveckla verksamheterna har visat sig vara framgångsrikt
men kan utvecklas. Ett samarbete med Uppsala universitet kring en
processledarutbildning för att ”klä” på våra förstelärare är under framtagande.
Kulturskolan är en viktig del av tillvaron för många. Hur viktig den är dock nästintill
omöjligt att bedöma i konkreta siffror. I årliga enkäter som görs visas en hög nöjdhet hos
både elever och föräldrar på 90 procent, vilket är en indikation på det viktiga arbetet som
kulturskolan gör för Gotlands barn och ungdomar.
2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en
god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor

Till hög grad uppfyllt

Kommentar:
Vad skulle göras?
•
•
•

Utveckla arbetet mot kränkande behandling.
Arbeta med barn, elever, ungdomar, studerande och deltagare i delaktighet,
integritet och jämställdhet.
Kvalitativt samarbete mellan Barn- och elevhälsan, Barn- och ungdomspsykiatrin,
socialtjänsten och Barnhabiliteringen.

Hur gick det?
Tydligare rutiner för arbetet mot kränkande behandling samt en E-tjänst för anmälan av
detta har varit ett viktigt stöd för skolledare och medarbetare och är starkt bidragande till
förbättringar under 2020.
Förskolan har arbetat med "Våldsprevention och jämställdhet". Projektet har blivit
förlängt och kommer att slutföras under första halvåret 2021.
Elever där det finns risk för att skolplikt inte uppfylls har från vårens 59 frånvarande
elever minskat till 35. En del av frånvaro handlar om psykisk ohälsa som vi måste arbeta
vidare med stöd av andra förvaltningar.
Förvaltningen har under senaste läsåren satsat kompetensutveckling på arbetet med
tillgängliga lärmiljöer. Där vi har sett över såväl lokaler, undervisningssituationer,
kommunikationssätt som delaktighetsprocesser. Försteläraruppdrag och nyckelpersoner
leder arbetet tillsammans med rektor. Två exempel är uppdragen
”kommunikation/digitalisering” och ”hälsa i ett livslångt perspektiv”.
Särskolan fortsätter att ha ett eget resursteam runt eleverna.

14

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsberättelse barn- och utbildningsnämnden 2020

Kulturskolan arbetar aktivt på att försöka nå de elevgrupper som har svårt att nå betyg,
viktiga för det kompensatoriska uppdraget. Att få lyckas på en annan arena spelar roll för
skolarbetet.
Under hösten har Barn- och elevhälsan sjösatt och genomfört en rad aktiviteter för att nå
styrkortsmålet enligt rubriken ovan.
- YAM ((Youth Aware of Mental health) på Gotlands högstadieskolor.
- MHFA (Mental Health First Aid) utbildning mot Ungdomsenhetens medarbetare.
- PAX-good behavior gameutbildning för lärare.
ABC-föräldrautbildning har också genomförts. Vi har även fortsatt att utveckla och
genomföra vårt psykosociala program som ges likvärdigt mot alla elever i årskurs 2 och 4
med på temat barnkonventionen och sociala medier/kränkningar. Vi har vidare under
hösten utvecklat och påbörjat ett nytt inslag i hälsobesöket för alla barn i förskoleklass
med inbjudna vårdnadshavare med tema goda levnadsvanor där vi producerat ett nytt
informationsmaterial som delges. Barn- och elevhälsan har under hösten tagit över
ansvaret för Skolfam-verksamhet som innefattar familjehemsplacerade barn. Ett nära
samarbete med socialtjänsten i frågan finns.
Barn- och elevhälsan har fortsatt att driva frågan om en ny struktur för samarbetet mellan
skolan och barn- och utbildningsnämnden gällande neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Barn- och elevhälsan har under hösten tagit fram en skriftlig
utvärdering av Första linjen och delgett denna. Barn- och elevhälsan har fortsatt med
kontinuerlig samverkan med Barnkliniken.
3. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar

Delvis uppfyllt

Kommentar:
Samtliga aktiviteter under detta mål har aktualiserats i samband med den pågående
pandemin. Därför hänvisas till texten under avsnittet under pandemi.
Krisplanen används och har kommit väl till användning när beredskapen och kunskapen
kring Coronapandemin succesivt ökat. Förmågan att hantera olika väntade och oväntade
scenarios har ökat. Förmåga och struktur kring kommunikation har förbättrats. Undantar
dock inte behovet av fortsatt kontinuerlig dialog, utbildning, repetition och uppföljning
för att hålla god kompetens inom området krishantering.
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5.2 Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.

Mål

Bedömning

4. Ökad befolkning i arbetsför ålder

Delvis uppfyllt

Kommentar:
Nämndens verksamheter har arbetat med att:
•
•
•
•

Vara goda ambassadörer och attraktiva arbetsgivare för våra verksamheter för att
få nya medarbetare.
God likvärdig kvalité i samtliga verksamheter/enheter
Samarbetat med Uppsala universitet genom partnerskap, aspirantplatser, VFUhandledare.
Verkat för ett gott mottagande och en hållbar etablering av nyanlända genom att
ge stöd på flera språk inom många olika områden.

Under det här målet hänvisar förvaltningen till medarbetaravsnittet. Förvaltningen har en
ambitiös kompetensförsörjningsplan som beskriver arbetet med att få nya medarbetare
och att vara en attraktiv arbetsgivare.
För att erbjuda en god likvärdig kvalitet i samtliga verksamheter har ett förslag till
framtidens förskola och grundskola lämnats. Ett förslag i akt och mening att få hit fler
människor i arbetsför ålder. Då är skola av god kvalitet en viktig faktor. Samarbetet med
Uppsala universitets lärarutbildningar är mycket gott. Det arbetet beskrivs också under
medarbetaravsnittet.
Grundskolan arbetar med studiehandledare som stöd till elever i främst år 7–9 för att nå
goda resultat. Lotsen, vår centrala mottagning för nyanlända barn och elever, arbetar
internt med att utveckla sin organisation på sikt till Lotsen 2.0. Covid -19 har dock
förändrat läget för Lotsen, färre nyanlända kommer till Sverige.
5. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och
utveckla hållbara företag på hela Gotland

Delvis uppfyllt

Kommentar:
Nämndens verksamheter har fortsatt utveckla samarbete med företag och
näringslivsorganisationer i syfte att bidra till att kompetensförsörja hela Gotland.
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Slutrapporten från projektet Kompetenta Gotland kom i slutet av november. Där finns en
beskrivning av de insatser som gjorts, för barn- och utbildningsnämndens del skolaarbetsliv. Rapporten pekar också ut riktning framåt.
Situationen med Corona har tyvärr hindrat många lokala samarbeten de senaste
månaderna. Prao fick bli ett alternativt arbete på den egna skolan under hösten. Nationella
utbyten har dock istället tillkommit i form av nya digitala forum.
6. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt
bostadsbyggande över hela ön

Delvis uppfyllt

Kommentar:
Verksamheterna håller en hög kvalité och likvärdighet och bidrar på så sätt till en attraktiv
plats att bo på.
God kvalitet i verksamheterna bidrar till att Gotland är en attraktiv plats att bosätta sig på.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens centrala förvaltning arbetar inte direkt med
bostadsförsörjningsfrågor. Däremot är vi indirekt delaktiga i samband med planering,
översyn, nyetablering och/eller vid förändringar inom skolorganisation. Tillgång till olika
skolformer kan påverka medborgarna, samhället och bostadsplaneringen inom regionen. I
arbetet tas även hänsyn till den regionala utvecklingsstrategin och landsbygdsperspektivet
beaktas. Kontinuerliga uppföljningar av verksamheterna görs inom ramen för det
systematiska kvalitetsarbetet.
Sedan hösten 2019 har förvaltningen, på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden,
arbetat med utredningen "Framtidens förskola och grundskola". Faktorer så som
utbildningsperspektiv, globalisering, digitalisering, arbetsmarknad, kollektivtrafik,
föräldraskap, barnperspektiv och konsekvenser för barn beaktas och analyseras i
utredningen. Förslag till beslut överlämnas till nämnd och nämndens beslut i frågan
förväntas tas i december 2020.
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5.3 Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Mål

Bedömning

7. Gotlands klimatavtryck minskar

Delvis uppfyllt

8. Tillgång till vatten av god kvalitet är långsiktigt
säkrad

Delvis uppfyllt

9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande
som minskar belastningen på ekosystemen

Delvis uppfyllt

Kommentar mål 7, 8 och 9:
Det här styrkortsmålet ryms inom undervisningen inom de olika skolformerna enligt
läroplanen och kontinuerliga utbildningsinsatser inom området höjer medvetandegraden
ytterligare.
Varje arbetsplats arbetar för att tillsammans med medarbetare, barn, elever och deltagare
minska klimatavtryck och medvetandegöra människans påverkan på miljön.
Verksamheterna uppmuntrar medarbetare, elever och deltagare att välja cykel och
kollektivtrafik. De erbjuder kranvatten och arbetar aktivt för att klimatanpassa måltider
vid representation. De utbildar för ökad medvetenhet utifrån agenda 2030.
Värt att nämna från det gångna året är att pandemin ytterligare har tydliggjort behovet av
god hygien och vattnets betydelse. Det har medvetandegjort medarbetare, barn, elever,
deltagare och ungdomar om vikten av vattnets betydelse för människan, naturen och
samhället.
Central förvaltning erbjuder och uppmuntrar kontinuerligt till användning av elcyklar.
Användningen har ökat.
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6 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
6.1 God ekonomisk hushållning

Nämnden har god ekonomisk hushållning och en långsiktig hållbar ekonomi.
Verksamheterna har god kvalitet och är kostnadseffektiva genom regelbundna
uppföljningar av ekonomi och kvalitet. Det ställer krav på styrning och uppföljning av
sambanden mellan resurser, prestationer, resultat och effektivitet i verksamheterna. Det
innebär också krav på ständig prioritering, effektivisering och förnyelse av nämndens
verksamheter. Målen i verksamhetsperspektivet skall vara liktydiga med målen för god
ekonomisk hushållning. I följande delar redovisar förvaltningen arbetet inom områdena
kvalitet och medarbetare. Målområdet ekonomi, inom verksamhetsperspektivet, redovisas
inte här.
Strävan är att i hög grad effektivisera med bibehållen kvalitet eller ökad kvalitet.
6.2 Kvalitet

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
Mål
10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att
det är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet
inom regionen

Bedömning
Till hög grad uppfyllt

Kommentar:
Utvecklingen av e-tjänster har ökat under 2020. Detta har bidragit till att tillgängligheten
förbättrats både internt och externt. Förvaltningen har relativt goda resultat i
servicemätningar vad det gäller tillgänglighet och möjlighet att komma i kontakt.
Framåt behöver central förvaltning utveckla e-tjänster på andra språk än svenska.
Under höstterminen 2020 startas en förstudie av lärplattformar. Projektledare är utsedd.
Riktlinjer finns, men är tyvärr inte tillräckligt väl kända. Utbildningsinsatser och stöd till
berörda behövs och genomförs då det finns möjlighet. Fler personer än kommunikatörer
bör ges möjlighet till utbildning. Förstudien skall omfatta kartläggning av nuvarande
plattformar med fördelar och nackdelar. Syftet med förstudien är att skapa
beslutsunderlag för hur förutsättningarna för en ny Lärplattform inom för-, grund- och
särskola kan se ut. Gymnasiet och vuxenutbildningen deltar i förstudien.
Förstudiens projektdirektiv är beslutat i förvaltningsledningsgruppen och studien kommer
att genomföras under läsåret 2020/21.
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Kommentar till servicemätningens resultat:
De flesta resultaten i rapporten visas på övergripande kommun(region)nivå. Där det går
att tolka resultat för utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter kan
konstateras att resultaten kring tillgänglighet och andelen lyckade försök att få kontakt
med en handläggare per telefon minskat något jämfört med föregående år.
Undersökningsåren 2016-2020 har andelen obesvarade samtal varierat mellan 17 och 42
procent för förskolan och 17 till 33 procent för grundskolan – dvs samtal som
vidarekoppling till telefonsvarare och hänvisats till att man nås annan tid pga möte osv.
Dessa räknas som att man inte fått kontakt med handläggare.
Andelen lyckade kontaktförsök per telefon kring frågor om förskolan under
undersökningsperioden var 58 procent1, vilket gör detta till ett område med
förbättringspotential. Dock ska man hålla i minnet att det är sex påringningar som görs
per verksamhetsområde, där varje samtal som inte går fram får stor procentuell betydelse
för resultatet.
92 procent av de skickade mejlförfrågningarna om förskola fick svar inom ett dygn och
åtta procent fick svar inom 1-2 dygn. Tillgängligheten via mejl bedöms som god.
Andelen lyckade kontaktförsök per telefon till handläggare kring frågor om grundskolan
var 75 procent2. 83 procent av de skickade mejlförfrågningarna fick svar inom ett dygn3
och 17 procent fick svar inom 1-2 dygn. Tillgängligheten via mejl bedöms som god och
tillgängligheten via telefon kan förbättras.
Det är svårt att härleda till vilka handläggare/tjänstepersoner som samtal och mejl skickats
till. Men det är sannolikt utifrån de frågeställningar som kommit att de flesta kopplats till
tjänstepersoner i den centrala förvaltningen. Noteras kan att det saknas reguljär
reception/kundtjänst och att samtal som kommer in styrs till specialistfunktioner på olika
områden. Funktioner som utgör någon form av kundtjänst är exempelvis
administrationen för förskola och fritidshem (två medarbetare som hanterar placeringar i
förskola och fritidshem m.m4), en medarbetare som specifikt hanterar
gymnasieantagningen och en medarbetare som specifikt hanterar skolskjuts. Den senare
arbetar tillsammans med teknikförvaltningens kundtjänst med att besvara frågor som
kommer in per telefon5. Dock har inga av frågorna i det nationella frågeformuläret berört
skolskjuts.
Bemötande hos handläggarna har oftast bedömts som mycket god eller god. För
förskolan har bemötande uppfattats som 57 procent mycket god och 43 procent god. För
grundskola har bemötande uppfattats som 67 procent mycket god, 22 procent god och 11
procent medelgod6.

på regionnivå var andelen 70 procent
Vidarekoppling till telefonsvarare och hänvisning till att man nås annan tid pga möte osv räknas som ej
kontakt med handläggare i den genomförda undersökningen.
3 på regionnivå var andelen 81 procent
4 Verksamheten har måndag-fredag kl.8.30-09.30, 10.00-12.00, 13.00-14.30
5 Samtalen går via teknikförvaltningens kundtjänst måndag-fredag kl.7.00-17.00 och kopplas vidare till
handläggare vid behov
6 För regionen som helhet bedömdes bemötandet som till 52 procent mycket god, 40 procent god och åtta
procent medelgod.
1
2
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Resultaten från servicemätningen har levererats till central förvaltning (chef för
avdelningen stöd och utveckling) samt avdelningschef för förskolan respektive
grundskolan och diskuterats i förvaltningsledningsgruppen. Resultatet kommer att
analyseras och en åtgärdsplan kommer att tas fram i samråd med chefer och
verksamheter. Ambitionen är att uppnå en ökning jämfört med föregående år för varje
målområde.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara
medskapande och blir respektfullt bemötta

Till hög grad uppfyllt

Kommentar:
Medborgarna har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål som besvaras och följs
upp inom aktuell avdelning. Rapporteras till nämnderna kontinuerligt.
Enkätresultat över elevers nöjdhet och delaktighet visar på högre värden i jämförelse med
riket. Vårdnadshavare inom förskola, förskoleklass och grundskola ger högre betyg eller
samma värde som 2018.
Förvaltningen har få klagomålshanteringar och få anmälningar till Skolinspektionen samt
barn- och elevombudet. Just nu finns inga aktuella ärenden.
Under senaste läsåren har en stor satsning på kompetensutveckling kring tillgängliga
lärmiljöer. Där arbetet har fokuserat på kommunikationssätt och delaktighetsprocesser.
Framtagande av kommunikationsstrategi för hela förvaltningen har påbörjats, gäller såväl
internt som externt. Dessa ska sammankopplas med handlingsplan digitalisering 2018–
2022 och ger förvaltningen förbättrade förutsättningar inom målområdet.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och
tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång

Till hög grad uppfyllt

Kommentar:
Förskolans ekonomiarbete har utvecklats på många plan under det här året tillsammans
med utbildning i bemanningsekonomi hjälpt till att skapa dialoger för att utveckla
arbetssätt som framöver kommer att ge effektivare schemaläggning utifrån förskolornas
faktiska behov med toppar och dalar på beläggningen. Det här kommer att utvärderas
framöver när det finns mer underlag att analysera. Intendenten har skapat mallar och haft
månatliga uppföljningar kring budget och utfall. Detta har lett till att samtliga rektorer
känner att de har större insikt och bättre verktyg för att kunna arbeta med och nå de
budgetmål som läggs för förskolan Gotland.
Regionen har ett nytt beslutsstödsystem och struktur och ansvarsfördelning gällande våra
processer på förvaltningen har därmed blivit tydligare. Systematiken vad gäller uppföljning
har utvecklats. Rektorer och förvaltning lär och utvecklar sig tillsammans.
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Handlingsplan digitalisering är under 2020 förtydligad och är nu ett bättre verktyg för
förvaltningens chefer och medarbetare. Implementeringen fortlöper enligt plan. Den
digitala kompetensen hos medarbetarna har höjts som en följd av Corona den här våren.
Nya arbetssätt används och möten har blivit digitala. Medarbetare och chefer är mer
bekväma med digitala verktyg och de används vid kompetensutveckling, kollegialt lärande
och av vissa chefer även vid medarbetarsamtal. Samtalen blir mer fokuserade och
handhavandet av dokumentationen effektivare.
Samverkan och samarbete med Sveriges kommuner och regioner inom STL-Skriva sig till
lärande har förbättrat arbetet med digitala verktyg och ger bättre förutsättningar att öka
elevers lärande, inom grundskolan. Förenar framgångsfaktorer för lärande med digital
teknik.
Kulturskolan har under våren 2020 tagit ett nytt elevadministrativt verktyg i bruk.
Införandet av beslutsstödsystem och utbildning i samband med detta har givit goda
resultat i arbetet med målstyrning och aktiviteter. Förändrat arbetssätt, arbetsgång och
intern tidplan i arbetet med verksamhetsplanen har bidragit till ökad delaktighet och ökad
förståelse.
Ökad kompetens inom processkartläggning i samband med utveckling av e-tjänster skapar
nya möjligheter inom flera områden.
Programvara som registrerar barnens närvaro på förskolorna skulle ha kommit i gång
under det här året men har stött på problem och kommer finnas färdigt under 2021.

6.3 Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
Mål
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

Bedömning
Till hög grad uppfyllt

Kommentar:
Arbetet inom förvaltningen mot en mer tillitsbaserad organisationskultur har påbörjats
under 2020 och aktiviteterna bedöms ha bidragit till detta. I medarbetarundersökningen
2020 uppvisade frågan om man uppfattar att förvaltningen leds bra av
förvaltningsledningen den största positiva förskjutningen med 17 procentenheter positiva
svar från 2019 till 2020. Även frågan om man är stolt över att arbeta inom Region
Gotland uppvisade en positiv förskjutning med tre procentenheter positiva svar. Frågan
om man uppfattar att man lär sig nya saker och utvecklas i det dagliga arbetet har ett
fortsatt högt värde med 90 procent positiva svar 2020.
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14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom
aktivt och strategiskt arbete

Till hög grad uppfyllt

Kommentar:
Förvaltningen arbetar aktivt med ett brett urval av aktiviteter, med sikte på en tryggad
kompetensförsörjning både på kort och lång sikt. Arbetet beskrivs i den årliga
kompetensförsörjningsplanen som bygger på Sveriges kommuner och regioner nio
rekryteringsstrategier. I revisionsrapporten som skrevs 2020 om regionens
kompetensförsörjningsarbete får revisionsfrågorna omdömet ”uppfyllda” vad gäller
granskningen inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation
där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus

Delvis uppfyllt

Kommentar:
Förvaltningen arbetar aktivt med ett flertal riktade aktiviteter, både på övergripande nivå
och på verksamhetsnivå, i syfte att bibehålla och trygga en hälsofrämjande organisation. I
medarbetarundersökningen 2020 visade frågorna kopplade till den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön en positiv trend. Även de frågor som korrelerar till upplevd stress hos
cheferna hade förbättrade värden, men det är fortfarande låga värden gällande flera frågor.
Endast hälften av medarbetarna upplever enligt enkäten att de har en rimlig stressnivå och
ca en tredjedel upplever en för hög stressnivå. Sammantaget behöver arbetsmiljöfrågorna
fortsätta att vara i fokus, för både den enskilda medarbetarens skull och för att
organisationen ska bli en så attraktiv arbetsgivare som möjligt.

6.4 Ekonomi

Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande generationer goda förutsättningar
att tillhandahålla offentlig service och välfärd.
Vi använder inte mer resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det
betyder att nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga intäkternas utveckling. Det
innebär också att medel ska avsättas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner
samt att det finns tillräckliga marginaler för att parera oförutsedda kostnadsökningar och
intäktsminskningar.
Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt
och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.
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7 Väsentliga personalförhållanden
Under pandemin har sjukfrånvaron ökat och frågor om bemanning har hamnat mer i
fokus, främst inom för- och grundskolan. Inom de områden där det varit möjligt har
arbetet skett på distans, i varierande men ökande grad. De digitala möjligheterna har
använts på ett annat sätt än tidigare och den digitala kompetensen har därmed ökat.
Samarbetet med de fackliga organisationerna har utvecklats då löpande extra
samverkansmöten med anledning av pandemin gjort att aktuella frågor och
riskbedömningar har kunnat diskuterats i tidigare skeenden.
7.1 Lönebildning

Inför löneöversynen 2020 fick barn- och utbildningsnämnden extra tillskott för
lönesatsningar på yrkesgrupper med obalanser kopplade till jämställdhet och bristyrken. De
särskilda satsningarna gjordes på samtliga lärargrupper, med extra jämställdhetssatsningar
på förskollärare och lärare 1-6, samt på skolsköterskor och skolledare. Inom hela
förvaltningen var löneutfallet för berörda grupper totalt 3,23 procent, i förhållande till 2,50
procent som var det beräknade ökningsutrymmet för regionens samtliga förvaltningar.
Satsningarna har inneburit att medianvärdena har närmat sig riket, men det är viktigt att
fortsätta satsa för lönenivåer som kan matcha marknaden. Under vårens rekryteringar av
nya lärare inför läsåret 2020/21 blev det uppenbart att det blir allt svårare att matcha
förväntningar på lönenivåer vid nyrekryteringar, framförallt då det gäller sökande från
fastlandet. Lönerna pressas uppåt vilket påverkar den inre balansen där egna erfarna lärare
hamnar ”för lågt” i jämförelse. Att hålla kvar vid tidigare nivåer innebär att vi riskerar att
inte kunna nyrekrytera lärare och det är inte ett alternativ. Lönefrågan har också ytterligare
försvårat möjligheten att rekrytera skolledare, framförallt biträdande rektorer, där
lönenivåerna hamnar i närheten av lönenivåer förste-lärare inom förvaltningen får idag.
7.2 Personalvolym

Antal anställda (trend) Alla anställningsformer (den blåa linjen), Tillsvidare (den röda linjen), Tidsbegränsad
(den bruna linjen), Datum: 2019-12-01 - 2020-12-31
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Antal anställda

nov 2020

nov 2019

Differens

BUN

1737

1747

-10

Utbildningsdirektör

13

9

4

Ledningsstöd

10

15

-5

Förskola

549

567

-18

Grundskola

1002

989

13

Särskola

72

68

4

Kulturskola

29

31

-2

Barn- och elevhälsan

52

50

2

Stöd och utveckling

14

21

-7

Antal anställda tillsvidare

nov 2020

nov 2019

Differens

BUN

1413

1379

34

Utbildningsdirektör

11

8

3

Ledningsstöd

9

12

-3

Förskola

488

486

2

Grundskola

761

731

30

Särskola

55

58

-3

Kulturskola

27

27

0

Barn- och elevhälsan

48

45

3

Stöd och utveckling

14

14

0

Antal anställda visstid

nov 2020

nov 2019

Differens

BUN

343

376

-33

Utbildningsdirektör

2

1

1

Ledningsstöd

1

3

-2

Förskola

63

81

-18

Grundskolan

252

265

-13

Särskolan

19

10

9

Kulturskolan

2

4

-2

Barn- och elevhälsan

4

5

-1

Stöd och utveckling

0

7

0
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Antal årsarbetare enl. anst avtal

nov 2020

nov 2019

Differens

BUN

1700,77

1692,61

9,02

Utbildningsdirektör

13

9

4

Ledningsstöd

9,7

14,7

-5

Förskola

539,42

551,52

-12,1

Grundskola

976,45

956,39

20,06

Särskola

73,15

67,3

5,85

Kulturskola

25,3

26,45

-1,15

Barn- och elevhälsan

49,75

46,95

2,8

Stöd och utveckling

14

20,3

-6,3

Totalt UAF

2126,56

2110,06

16,5

Heltidsarbetare, faktiskt arbetad tid

jan-nov 2020

jan-nov 2019

Differens

BUN

1201,8

1240,8

-39

Varav timanställda

76

86

-10

Utbildningsdirektör

79,8

7,2

72,6

Ledningsstöd

8,1

90,2

-82,1

Förskola

381

401,6

-20,6

Grundskola

626,1

627,4

-1,3

Särskola

41,7

47,8

-6,1

Kulturskola

15,5

16,4

-0,9

Barn- och elevhälsa

34,8

34,1

0,7

Avdelning stöd och utveckling

14,9

16,2

-1,3

Notering: Den faktiskt arbetade tiden är ett mått som avser att spegla tillgänglig produktionstid. Eftersom den
bygger på den schemalagda tiden som är registrerad i personalsystemet, innebär det att för lärare med
ferieanställning utgår beräkningen från den reglerade arbetstiden motsvarande 35 timmar per vecka.
Förtroendearbetstiden motsvarande 10,5 timmar per vecka regleras däremot inte i ett schema och saknas
därför i det redovisade måttet. Det i sig innebär att ca 23% av den teoretiskt tillgängliga tiden för lärare med
ferieanställning saknas och att måttet därav inte heller kan ställas i relation till andra verksamheter. Däremot
kan måttet användas för jämförelser under tid inom samma verksamhet.
Inom barn- och utbildningsnämndens område gäller detta för lärare inom grundskolan, särskolan och
kulturskolan.

Den totala ökningen av antal årsarbetare inom barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde hänför sig huvudsakligen till ökningen inom grundskolan. Användandet av
timvikarier till för- och grundskolan via den centrala vikarieförmedlingen, har däremot
minskat. Från 44,07 årsarbetare 2019 inom förskolan, till 39,40 2020, en minskning med 4,67 årsarbetare. Inom grundskolan minskade användandet från 27,99 2019 till 26,24 2020,
en minskning med -1,75 årsarbetare. Användandet av timvikarier varierar mellan
rektorsområdena. En förklaring till minskningen är en återhållsamhet av användandet av
timvikarier som del i att minska smittspridningen, en annan förklaring är att flera
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verksamheter valt att bemanna med månadsanställd personal i stället för att
korttidsrekrytera. Det senare som ett led i ett mer långsiktigt bemanningsarbete kopplat till
bemanningsekonomi.
De kommunala förskolorna på Gotland har minskat antalet anställda på totalen under år
2020. De flesta förskoleområden har vid naturliga avgångar valt att göra förändringar både i
neddragningar men även att exempelvis ersätta två (2) avgående förskollärare med en (1)
förskollärare och en (1) barnskötare då något område haft en struktur med övergripande
andel förskollärare. Många förskolor ligger på ca 60% procent förskollärare och 40 procent
barnskötare. Sedan finns det förskolor och områden som avviker åt båda håll, det vill säga
de har en större andel barnskötare än förskollärare och vice versa. Utöver detta så har de
tidsbegränsade anställningarna setts över och en fjärdedel (1/4) av dessa har inte förlängts.
Grundskolan har ökat antal anställda under 2020 som beror på ökat elevantal i
verksamheten. En annan faktor är elever i behov av särskilt stöd som ökar och kräver mer
personalresurser.
Att den faktiskt arbetade tiden för grundskolan uppvisar ett minskat värde i förhållande till
2019, trots att skolformen ökat antalet anställda, har sin huvudsakliga förklaring i den
ökade sjukfrånvaron.
Kulturskolans personalvolym har varit stabil. Mot slutet av året blev en tjänst vakant, vilket
syns i tabellen. Rekrytering av ersättare pågår dock. Likaså gjorde vi en neddragning
motsvarande cirka 0,3 tjänst inför höstterminen 2020. Detta eftersom det rådde osäkerhet
rörande statliga projektmedel för läsåret 2019/20.
Barn- och elevhälsan har hållit sig till personalplaneringen under innevarande år med några
få undantag. Dessa undantag består av att vi under tidig höst tog emot en ny verksamhet,
Skolfam, som innebar en utökad personalstyrka. Vi har även under perioder av året haft
fler anställda än personalplaneringen utifrån vikarieanställning på grund av längre
sjukskrivningar.
7.3 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro månad för månad, 2020 (röda linjen), 2019 (blåa linjen)

27

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsberättelse barn- och utbildningsnämnden 2020

Sjukfrånvaro

jan-nov 2020

jan-nov 2019

Differens

BUN

8,10%

6,24%

1,86

Kvinnor

8,62%

6,73%

1,89

Män

5,97%

4,11%

1,86

Utbildningsdirektör

4,07%

0,27%

3,8

Ledningsstöd

1,77%

3%

-1,23

Förskola

9,72%

7,98%

1,74

Grundskola

7,80%

5,59%

2,21

Särskola

7,95%

4,94%

3,01

Kulturskola

5,24%

0,90%

4,34

Barn- och elevhälsan

5,78%

8,73%

-2,95

Stöd och utveckling

3,19%

3,36%

-0,17

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 1,86 procentenheter per november 2020 i
förhållande till november 2019, till 8,10 procent från 6,24 procent, med den första
ökningen under mars/april samt ytterligare ökning i november 2020. Ökningen har skett
för både män och kvinnor i jämförbar omfattning. Den största orsaken till den ökade
sjukfrånvaron kopplas till pandemin och de restriktioner som har gällt, bland annat har
många medarbetare varit hemma i avvaktan på provsvar gällande eventuell covid 19infektion. En del av sjukfrånvaron kan möjligen också kopplas till en ökad press på
verksamheten då många medarbetare varit frånvarande samtidigt, periodvis har det t ex
varit svårt att få tag på vikarier till för- och grundskolan.
För förskolans totala antal medarbetare så har det varit hög sjukfrånvaro under mars och
till viss del in i april för att sedan ligga under det normala värdet. Sjukfrånvaron ökade
sedan igen under hösten till mycket höga sjuktal. Många har på grund av de restriktioner
som gällt under pandemin varit hemma längre än normalt bland annat för att
provsvarstiden varit lång. Det har varit svårt att ta in vikarier då det under början av hösten
var stor brist på dem samtidigt som förskolorna var i ett läge där det var fler medarbetare
än barn som var sjuka. Senare under hösten har det stabiliserat sig och fler barn har varit
hemma och varit sjuka. Alla förskolor har heller inte velat ta in vikarier i förskolorna på
grund av smittrisken.
Under 2020 har tre rektorer i grundskolan varit långtidssjukskrivna av olika orsaker. Två av
dessa är nu åter i full tjänst inom grundskolan. Sjuktalet för hösten 2020 är högre än 2019
med topp i augusti på 14,6 procent sjukfrånvaro. Coronapandemin har givetvis även
påverkat rektorers frånvaro, i avvaktan på provsvar och längre tid hemma vid till exempel
förkylning.
Sjuktal för övriga medarbetare i grundskolan har ökat under året, med toppar i mars, april
och nu senare del av året. Flertalet på grund av restriktioner som gällt under pandemin och
varit hemma längre än normalt. Provsvarstid varit lång i olika perioder. Restriktioner har
förändrats över tid från folkhälsomyndigheten. Det har varit svårt att ta in vikarier då det
under början av hösten var stor brist på dem samtidigt som var i ett läge där det var fler
medarbetare än barn som var sjuka.
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Kulturskolans sjuktal har fluktuerat under 2020. Dock har det nästan uteslutande handlat
om symptom som skulle kunna ha varit covidrelaterade. Samtidigt är sjukfrånvaron totalt
sett inte på någon hög nivå. Den höga siffran i juli månad gäller endast en kortare
sjukskrivning för en medarbetare, men eftersom endast tre medarbetare har
semesteranställning framstår sjuktalet onormalt högt. Skillnader mellan män och kvinnor
bör inte vara annat än slumpmässiga.
Barn- och elevhälsans medarbetare har en mycket hög arbetsbelastning då efterfrågan på
deras kunskaper och insatser är omfattande och där förekomsten av att behöva välja
bort/prioriteringar frekvent måste göras. Majoriteten av medarbetarna är riktade mot flera
olika enheter och rektorsområden (på grund av rådande skolstruktur med många små
skolenheter). Att få ihop logistiken/arbetet med resande och kortare besök på olika skolor
är för vissa krävande och kan bidra till svårigheter med återhämtning, vilket bland annat
visas i medarbetarenkät-resultatet. En bidragande faktor av utökat användande av digitala
möjligheter har inneburit mindre resande och större möjligheter att närvara på diverse
möten i digital form.
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utgår varje månad till respektive rektor för det antal barn och elever som är inskrivna på
verksamheten. Rektor har en nollbudget, med det menas att barn och elevintäkter som
inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för verksamheten avseende alla
förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning, undervisningpersonalkostnader, och lärverktyg.
De fasta bidragen avser i huvudsak särskild undervisningsgrupp och tilläggsbelopp.
Tilläggsbeloppet är belopp utöver grundbeloppet och är till för barn och elever som
behöver extra stöd på grund av exempelvis fysiska funktionsnedsättningar.
Det rörliga bidraget visar som resultat för året på ett negativt resultat på 4,4 miljoner
kronor detta beror på färre barn och elever än budgeterat i den kommunala verksamheten.
De fasta flödena visar ett överskott på 4,2 miljoner kronor, delar av budgeten skulle
egentligen ha varit bokfört på enskild verksamhet.
8.1.2. Personalkostnader

Utfallet för personalkostnaderna visar för året en positiv avvikelse på 6,3 miljoner kronor.
Att året visar på en positiv avvikelse i förhållande till budget har sin huvudsakliga förklaring
i att personalkostnaden har haft ett lägre utfall vid förskolorna och särskolan, även i en
jämförelse med utfallet för 2019. Grundskolan har haft ett högre personalkostnadsutfall än
budget och i jämförelse med utfallet 2019. De lägre personalkostnaderna för förskolan
förklaras av att arbete har pågått sedan våren 2019 med att se över organisationen och
bemanna, för att få en effektiv organisation som uttrycks genom att kvaliteten bibehålls och
kostnaden per inskrivet barn minskar per. Semesterlöneskuldsförändringen blev högre än
prognostiserat, förändringen i semesterlöneskulden blev 7,3 miljoner kronor, vilket är det
högsta värde som noterats för ett år. Den stora förändringen i semesterlöneskulden
förklaras av att personal inte tagit ut semester i den utsträckning som är brukligt och detta
på grund av pandemin. Personalkostnaderna har i jämförelse med bokslutet för 2019 en
kostnadsutveckling på 1,9 procent, vilket är i paritet med löneökningarna för 2020 beräknat
på helår. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är indexet för personalkostnad 2,1
procent. Den totala sjukfrånvarokostnaden7 är för nämnden 3,5 miljoner kronor högre i
jämförelse med årsbokslutet för 2019 och motsvarar 0,4 procent beräknat på det totala
personalkostnadsutfallet för 2020.
8.1.3. Lokalkostnader

Resultatet för lokalkostnaderna är ett negativt resultat 3,4 miljoner kronor.
Lokalkostnadsutfallet är i en jämförelse med föregående år högre motsvarande 2,7 miljoner
kronor. Det högre utfallet på lokalkostnaderna har bland annat sin förklaring i ökade
städkostnader och generellt en ökning av internhyror.
8.1.4. Övriga kostnader

Redovisar ett överskott på 8,1 miljoner kronor, överskottet ligger på bland andra
ekonomichefen, HR-chefen och förskolan. Överskottet på ekonomichefen avser i
huvudsak nämndens buffert - budgeterat till 5,9 miljoner kronor. Kostnadsutveckling för
de övriga kostnaderna är på drygt 2,6 procent i jämförelse med 2019, i jämförelse med
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är indexet för övrig förbrukning 1,3 procent.

7

Avser konto 512110 Sjuklön dag 2-14
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Budget,
tkr

Utfall,
tkr

Differens,
tkr

Budget
volym

Utfall
volym

Differens
volym

Förskola

69 719

75 436

-5 717

547

594

47

Ped. Oms

1 049

917

132

12

11

-1

Fritidshem

12 868

13 801

-933

370

397

27

6 170

6 500

-330

81

85

4

Förskoleklass
Grundskola
Summa

70 432

71 238

-806

746

767

160 238

167 892

-7 654

1 756

1 854

21
98

5 572

11 843

11 815

-28

Buffert ingår i grundskola med 537 tkr

Totalt

758 840

753 268

Utfallet för barn och elevvolymer blev ett samlat överskott, i resursfördelningen, på 5,6
miljoner kronor och motsvarar 28 barn och elever. Det blev färre antal barn och elever i
den kommunala verksamheten än planerat och fler i den fristående verksamheten.
Periodiseringar
Projekt

Belopp,
tkr

Skapande skola

1 247

Kulturrådet

528

Fjärrundervisning

408

Café med flera

45

Boksmart

49

SISU

39

Svenska filminstitutet

84

Förutbetalda intäkter

Intäkter som överflyttas till 2021

2 400

Avser utfallet per den 31/12 som bokas upp för respektive år8. För 2020 reduceras
intäkterna med 2,4 miljoner kronor och bokas upp som intäkt för år 2021. De uppbokade
intäkterna avser statsbidrag som exempelvis Skolverkets fjärrundervisning och även andra
externa intäkter.
8.1.1. Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemi

Extra budgetförstärkning och tillskott, tkr
Under budgetåret 2020 har extra tillskott till nämndens budgetram gjorts samt har tillskott
gjorts i det ekonomiska utfallet. Många av tillskotten har en direkt och indirekt koppling till
pandemisituationen under verksamhetsåret 2020.

Periodiserade kostnader och intäkter innebär att kostnader förs under den period då resursen förbrukas,
liksom att alla intäkter förs under den period då de faktiskt intjänas
8
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Belopp,
tkr

Grundskolan, lärarassistenter

2 100

Särskolan, elevassistenter

1 000

Summa

Tillskott, psykisk hälsa

3 100
Belopp,
tkr

Barn- och elevhälsan

200

Summa

200

Tillskott, sjukfrånvaro
Utbildningsdirektör
Stöd och utveckling

Belopp,
tkr
7 447
113

Förskola

5 049

Grundskola

7 377

Särskola

461

Kulturskola

199

Barn- och elevhälsan

224

Summa

20 871

Totalt

24 171

Budgetförstärkning – tilläggsanslag beviljade regionfullmäktige9 för de nya
välfärdsmiljarderna10 som kommit Gotland till del. För nämnden var detta ett äskande som
fastställdes vid sammanträdet11 den 17 mars 2020 och avsåg förstärkning till särskolan med
en miljon kronor på grund av förändrad tolkning av regelverket vid Försäkringskassan
angående LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (kostnader för
elevassistenter) samt 2,1 miljoner kronor för minskat riktat statsbidrag för lärarassistenter i
grundskolan.
Tillskott för psykisk hälsa, avser förstärkta folkhälsoåtgärder12 med anledning av
coronapandemin och som finansieras genom omfördelning av länsgemensamma statliga
stimulansmedel.
Tillskott sjukfrånvaro, avser det statliga stödet för att täcka kommuners sjuklönekostnader
med anledning av coronapandemin. Regeringens beslut om att alla arbetsgivare ska få
ersättning för sina sjuklönekostnader.13

RF § 130
Presenterades av regeringen i januari 2020
11 BUN § 34
12 RS § 120
13 Sjuklönekostnader som redovisats i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket för perioden april-november
månad 2020. Utbetalas av Försäkringskassan
9

10
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8.2 Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutveckling, mnkr
Diagrammet nedan visar slutlig budgetram och nettokostnadsutvecklingen under de senaste
åren.
1 250

1 230
1 204

1 200

1 218

1 171

1 150

1 129

1 110

1 193

1 130

1 130

1 144
1 122

1 100

1 050

1 000

1 058
1 024

1 103

1 116

1 114

1 051

1 012
2012

2013

2014

2015

2016

Nettokostnad

2017

2018

2019

2020

Budget

För 2020 har nettokostnaden, i jämförelse med 2019, ökat med 14 miljoner kronor
ökningen motsvarar 1,2 procent och är i en jämförelse med bokslutet för 2019 lägre, att
nettokostnaden är lägre i en jämförelse med föregående bokslut förklaras av mer externa
intäkter under 2020. I nettokostnaden ligger bruttokostnadsökningen på 2,3 procent vilket
är högre än föregående bokslut. Genomsnittlig bruttokostnadsutveckling för de tre senaste
åren är på 2,5 procent. Tilldelningen av budget har för åren 2015 till 2017 varit mer eller
mindre konstant men från och med 2018 till 2020 har den ökat med 86 miljoner kronor.
Ökningen av budget från 2019 till 2020 är 37 miljoner kronor.
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8.3 Investeringar
Investeringar, tkr
Budget
Investeringspott

Utfall

Resultat

-4 000

-4 442

-442

Anpassning Polhemsskolan

263

-1 148

-1 411

Nya förskoleplatser

-70

Lokalinvesteringar

Övriga bygginv, pott, skolor

-577

70
-1 593

-1 016

-407

-407

Kulturskolan

-72

-72

Alléskolan

-63

-63

Roma förskola Skogsgläntan

-48

-48

Högby förskola

Södervärnsskolan

-300

-4

296

Summa lokaler

-684

-3 335

-2 651

-6 500

-6 375

125

-6 500

-6 375

125

-11 184

-14 152

-2 968

IT-investeringar
Diverse övriga IT investeringar
Summa IT investeringar
Summa kvar BUN/UAF
Till tekniska nämnden (TN)
Anpassning Polhemsskolan

-3 762

Lunden förskola Väskinde

-12 000

Alléskolan

-12 000

Roma förskola Skogsgläntan

-2 000

Nya förskoleplatser

-1 930

Övriga bygginv, pott, skolor

-1 424

Överflyttat till TKN

-33 116

Summa totala investeringar

-44 300

Investeringarna för budgetåret har gjort ett negativt resultat på tre miljoner kronor. Detta
förklaras av att förvaltningen har varit tvungna att bekosta oplanerade investeringar. De
planerade investeringsåtaganden är som följer:
Sanda skola och förskola: Paviljong med tillfälligt bygglov har tagits bort. Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen sökte förlängning för det tillfälliga bygglovet men fick avslag.
Paviljongen var hopbyggd med skolan vilket krävde en större anpassning av själva
skolbyggnaden. Arbetet startade i mars 2020. Arbetet var obudgeterat och kostnaden för
utbildnings- och arbetslivförvaltningen uppgick till 1,5 miljoner kronor.
Högby förskola: Investeringar som blev nödvändiga när lokalerna för förskolan Martallen i
Vårdcentralen blev uppsagda av HSN/SON14. Detta gjorde att utbildnings- och
arbetslivförvaltningen behövde ersätta dessa lokaler på en ny plats och etablerade därför
Högby förskola. År 2020 var det stora arbetet att färdigställa den yttre miljön. Arbetet var
obudgeterat och utfallet 2020 var 407 000 kronor.

14

Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Socialförvaltningsnämnden
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Polhemskolan årskurs 4-6: Inköpen av möbler och inventarier blev dyrare än beräknat och
kostnaden överskreds med 1, 4 miljoner kronor.
Visborgsstadens förskola: Förskolan blev förelagd med vite och krävde stora investeringar
för att vara kvar. Förvaltningen valde då att utrymma förskolan och barnen erbjöds plats i
Dungen och på Bullerbyn. Investeringarna för detta har uppgått till 641 000 kronor.
Lyckåkerskolan: För att göra om Lyckåker till en F-3 skola har investeringarna uppgått till
drygt en miljon kronor.
Under året har 33,1 miljoner kronor av 2020 års budget och utfall för kategori övriga
bygginvesteringar flyttats till tekniska nämnden. Att budgetmedel flyttas mellan barn- och
utbildningsnämnden och tekniska nämnden har sin förklaring i de ändrade
redovisningsprinciper för lokalkostnaderna som gäller för Region Gotland. Budgetramen
påverkas när det gäller investeringar för verksamhetsanpassningar, mindre ombyggnationer
och periodiskt underhåll. Budgetmedel överflyttas successivt under ett budgetår till tekniska
nämnden vartefter investeringar igångsätts. Anledningen till detta är att investeringarna,
enligt krav om komponentredovisning, skall ligga på anläggningen (fastigheten). Den
största överflyttningen av budgetmedel som gjorts för året är för förskolan i Väskinde samt
Alléskolan i Visby.
Återanskaffning - investeringspott har i huvudsak använts för inköp av möbler, lärverktyg,
övrig klassrumsutrustning och material till förbättrad ljudmiljö med mera.
Polhemsskolan och Södervärnsskolan – här har investeringsmedel använts för att
iordningsställa och utrusta klassrum med inventarier och lärverktyg.
Övriga bygginvesteringar avser förskoleplatser och övriga bygginvesteringar dessa har löpt
på enligt plan och avsett alla verksamhetsanpassningar, för att skapa förbättring av
verksamhetsförutsättningarna och i viss mån även fler förskoleplatser. Det gäller
exempelvis ombyggnation av entréer, kök toaletter, utemiljöer med mera.
Alla IT-investeringar som en samlad post avser lärplattor för barn, elever och lärare inom
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden, utbyggnad av trådlösa nät, skrivare,
kopiatorer, underhåll av administrativa system och ett fortsatt arbete med digitala klassrum.
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9 Inkomna synpunkter under året
9.1 Inkomna synpunkter

Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde har det inkommit totalt 44
synpunkter under 2020.
Det är övervägande klagomål som kommit in och under 2020 har ett flertal synpunkter
behandlat frågor om den pågående pandemin. Många synpunkter angående ”Framtidens
förskola och grundskola” har inkommit och omhändertagits inom projektet. Inom
förskolans område handlar synpunkterna mestadels om schemaläggning och
värdegrundsarbete. Två beröm har inkommit inom förskolans verksamhetsområde om
personalens professionella arbete de genomför med barnen. Inom grundskolans område
handlar det om schemaläggning, värdegrundsarbete och skolgårdarnas tillgänglighet.
Vårdnadshavare som framför synpunkter per telefon erbjuds, beroende på synpunktens
allvar, ett möte på centrala förvaltningen för att åtgärder snabbt ska kunna vidtas.
Områden med positiva synpunkter:
Förskolan; personalens professionella arbete med barnen.
Områden med negativa synpunkter:
Förskolan; schemaläggning, värdegrundsarbetet och bemötande.
Grundskolan; schemaläggning, värdegrundsarbete och bemötande.
Fenomenalen Science Center; felaktig information på hemsida
Särskolan; värdegrundsarbete
Analys/åtgärder
Förvaltningen kontaktar anmälare, oftast vårdnadshavare, omgående för att komma
överens om åtgärd och eventuell vidare kontakt. En del ärenden avslutas därmed. Andra
ärenden går vidare i möte med alla inblandade. Alla ärenden omhändertas och åtgärdas
inom rimlig tid. En del klagomål leder till beslut om att en interninsyn ska påbörjas av den
centrala förvaltningen.
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10 Prioriterade aktiviteter
10.1 Uppföljning av aktiviteter

Utifrån målen har nämnden valt ut prioriterade aktiviteter som tillsammans med nämndens
indikatorer ska stödja verksamheternas arbete för att uppnå hög måluppfyllelse. Här
presenteras aktiviteterna och kommentar kring årets arbete med dessa.
Social hållbarhet
Mål 1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Aktivitet 1: Tillgängliga lärmiljöer ska bli en naturlig del av verksamheten som
ständigt utvärderas och utvecklas.
Kommentar:
Arbetet med tillgängliga lärmiljöer och att utveckla systematiken i det arbetet tillsammans
med verksamheterna har gjort att fler nu har goda verktyg att använda i det pågående
förbättringsarbetet. Kompetensutvecklingsinsatser inom området har pågått under större
delen av 2020 inom barn- och utbildningsnämndens område. Så väl lokaler,
undervisningssituationer, kommunikationssätt som delaktighetsprocesser har kontinuerligt
utvecklats.
Aktiviteten kvarstår under 2021 då målet ännu inte är helt uppfyllt.
Aktivitet 2: Väl fungerande övergångar mellan skolformerna.
Kommentar:
Det har kontinuerligt arbetats med förbättring av riktlinjer och rutiner gällande
överlämningar mellan och inom alla skolformer, stadier och skolor under 2020. Det har
utvecklats en större generell kompetens hos pedagoger kring betydelsen av väl fungerande
övergångar inom och mellan skolor och skolformer.
Aktiviteten kvarstår för vissa verksamheter under 2021 då det återstår en del arbete med
att få med alla.
Aktivitet 3: Implementera den nationella IT-strategin.
Kommentar:
Handlingsplan digitalisering, för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, har under 2020
uppdaterats och delvis reviderats. På nytt fastställd i nämnder november 2020.
Representanter för alla skolformer och verksamheter har varit delaktiga i arbetet.
Handlingsplanen utgår från den nationella IT-strategin och förtydligar för att bli ett bättre
verktyg för chefer och medarbetare i arbetet med digitalisering.
Aktiviteten kvarstår under 2021.
Aktivitet 4: Utökat samarbete mellan skolformer och andra aktörer inom
utbildning.
Kommentar:
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Kontinuerligt utvecklas samarbetet med till exempel Uppsala universitet och Campus
Gotland gällande utbildningsinsatser och samarbeten, framförallt lärarutbildningen.
Samarbetet med SKR har varit i fokus under 2020 för grundskolan när det gäller digitalt
lärande, i projektet STL-skriva sig till lärande. Central förvaltning fortsätter att stödja och
vara behjälplig när skolformer behöver hitta nya vägar och samarbetsmöjligheter.
Samverkan och samarbete mellan skolformerna samt barn- och elevhälsan har utvecklats
under året. Förstärkt dialog och gemensam grundplattform för att optimera samarbeten.
Aktivitet kvarstår.
Mål 2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och
alla barn har goda uppväxtvillkor
Aktivitet 1: Utveckla arbetet mot kränkande behandling.
Kommentar:
Tydligare rutiner för arbetet mot kränkande behandling samt en e-tjänst för anmälan av
har varit viktigt stöd för skolledare och medarbetare. Starkt bidragande till förbättringar
inom området för alla skolformer.
Barn- och elevhälsans insatser med att utveckla och genomföra psykosociala program
som ges likvärdigt mot alla elever i åk 2 och årskurs med tema barnkonventionen och
sociala medier/kränkningar är ytterligare en del som inverkat positivt.
Aktivitet 2: Utveckla hälsoarbete i syfte att öka välmående och uppnå god
arbetsmiljö.
Kommentar:
Hälsoarbetet tog en oväntad vändning i och med pandemins inträde. Ett stort fokus
hamnade rent naturligt på bemanning och bemanningsfrågor. Utbildning i
bemanningsekonomi för Regionens chefer kom precis rätt i tiden och gav viktigt stöd i
dessa frågor. Rektorer i förskolan kan se nya arbetssätt utvecklas och förhållningssätt till
vikarier och samverkan över gränser har möjliggjort förbättringar i arbetsmiljön.
Centrala funktioner har tydliggjorts och kommuniceras via insidan. En viktig
arbetsmiljöfråga för funktionerna och för de som de är till för. Utifrån medarbetarenkät
2020 ser vi att arbetet varit betydelsefullt.
Aktivitet kvarstår.
Aktivitet 3: Arbeta med barn, elever, ungdomar, studerande och deltagare i
delaktighet, integritet och jämställdhet.
Kommentar:
Förskolan har kommit gång med "Våldsprevention och jämställdhet" igen under hösten
och sker nu digitalt. Projekttiden är förlängd till juni nästa år då det fick ett avbrott under
våren på grund av pandemin. Anpassningar av undervisning sker så väl på grundsärskolan
som gymnasiesärskolan för att öka elevens förutsättningar. Elevernas synpunkter tas emot
i klassråd och elevråd. Återkoppling på exempelvis elevers önskemål om förbättringar
görs under de olika råden. På så sätt ser de att deras röster och önskemål kan leda till
förändringar och förbättringar av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Från
höstterminen 2020 har särskolan fått tillgång till ytterligare lokaler på Polhemsskolans
område för att få plats utifrån ökat elevunderlag samt stora behov av anpassningar runt de
yngre eleverna.

41

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsberättelse barn- och utbildningsnämnden 2020

Det finns ett ambitiöst, pedagogiskt och respektfullt bemötande av barn och elever i hela
Kulturskolans verksamheten - med inkludering och delaktighet på individ- och gruppnivå.
Vi har dock funderat på hur vi kan forma ett övergripande systematiskt
elevinflytandeforum. Den 30 november erhöll Kulturskolan också Gotlands
Integrationspris 2019/20 vilket blev en stark bekräftelse på att ambitionerna och arbetet
även har uppfattats utåt. Arbetet är dock kontinuerligt.
Central förvaltning arbetar med att systematiskt följa upp hur skolorna arbetar inom dessa
områden. Det görs bland annat genom enkäter till elever samt vid uppföljning av mål och
aktiviteter inom det årliga systematiska kvalitetsarbetet.
Aktiviteten kvarstår under 2021.
Aktivitet 4: Kvalitativt samarbete mellan Barn- och elevhälsan, Barn- och
ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och Barnhabiliteringen.
Kommentar:
Barn- och elevhälsan har under 2020 tagit över ansvaret för Region Gotlands SkolFamverksamhet som innefattar familjehemsplacerade barn. Ett nära samarbete med
socialtjänsten finns. Barn- och elevhälsan fortsätter att driva frågan om ny struktur för
samarbetet mellan skolan och BUP gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
(NPF). Barn- och elevhälsan har fortsatt med kontinuerlig samverkan med Barnkliniken, i
dagsläget gällande bland annat Egenvård där ett omtag planeras.
Aktivitet 5: Samordna och erbjuda samhällslotsar till alla förvaltningar inom
Region Gotland. Erbjuda föräldragrupper till nyanlända.
Kommentar:
Under 2020 har inte någon riktad aktivitet kunnat genomföras
Aktivitet kvarstår för arbetsmarknads- och integrationsenheten inom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Mycket viktigt med samverkan med alla regionens
förvaltningar.
Mål 3. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Aktivitet 1: Utbildningsinsatser för chefer, medarbetare, barn, elever, ungdomar,
studerande och deltagare för att skapa trygghet, medvetenhet och rusta för ett
uthålligt och robust samhälle.
Kommentar:
Genomförd utbildningsinsats för chefer och samverkansgrupper kring säkrare arbetssätt
inom skolan. Även fokus på översyn av skolors osäkra områden är påbörjat.
Samarbete, samverkan och utbildning i samband med pandemin bidrar till ökad trygghet
och medvetenhet. Utbildningsinsatser och arbete fortsätter 2021.
Aktivitet kvarstår.
Aktivitet 2: Beredskap för att ge flerspråkig information.
Kommentar:
I samband med arbetet kring pandemin har förmågan att ta fram information på olika
språk ökat.
Utvecklingsarbetet fortsätter och aktiviteten kvarstår.
Aktivitet 3: Krisplanerna används som grund.
Kommentar:
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Krisplan och krishantering har kommit väl till användning när beredskap och kunskap
kring pandemin succesivt ökat. Under året har kriskommunikationen utvecklats och håller
en hög kvalitet. Förmågan att vara förberedd på det vi inte vet kan inträffa har förbättrats
och det ställer krav på att vara en flexibel organisation. Kontinuerlig utbildning, repetition
och uppföljning för att hålla god kompetens inom krisplanearbete, krishantering och
kriskommunikation är fortsatt mycket viktigt.
Aktivitet kvarstår.
Aktivitet 4: Skapa gemensamma handlingsplaner, för t.ex. inrymningar.
Kommentar:
Övergripande handlingsplan(er) bör arbetas fram men är inte genomfört under 2020.
Inom området finns även ett kontinuerligt behov av utbildningsinsatser.
Aktivitet kvarstår.
Ekonomisk hållbarhet
Mål 4. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Aktivitet 1: Vara goda ambassadörer och attraktiva arbetsgivare för våra
verksamheter för att få nya medarbetare.
Kommentar:
Förutom det vardagliga arbetet med insatser av god kvalitet har det inte genomförts några
riktade insatser inom området.
Aktivitet stryks från mål 4 och ingår i mål 12-15 under 2021.
Aktivitet 2: God likvärdig kvalité i samtliga verksamheter/enheter.
Kommentar:
Utredningen ”Framtidens förskola och grundskola” påvisar att likvärdigheten brister i föroch grundskola. Förvaltningen har föreslagit förändringar utifrån utredningen.
Dialogmöten har genomförts på de skolor som föreslås att förändras.
Förvaltningens mål är att skillnader i resultat mellan skolorna på Gotland skall minska.
Skillnaden avseende andel behöriga till yrkesförberedande program på gymnasiet har
minskat från en skillnad på 30 procent till en skillnad på 17 procent.
För en ökad kvalitet och större likvärdighet så är det viktigt med behöriga lärare.
Behörigheten måste öka men tyvärr sjunker andelen behöriga lärare.
Glädjande är att i Lärarförbundets skolranking lyfter sig Gotland från plats 104 till plats
39. Målet är att behålla eller förbättra denna placering.
Aktivitet kvarstår.
Aktivitet 3: Samarbete med Uppsala universitet genom partnerskap,
aspirantplatser, VFU-handledare.
Kommentar:
Samarbete pågår och ett nytt avtal gällande lärarutbildning och VFU-platser15 har arbetats
fram under hösten-2020. Kontaktytor finns och kontinuerliga samtal förs som en del av
partnerskapet.
15

Verksamhetsförlag utbildning
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Aktiviteten är inte prioriterad inför 2021 och stryks i verksamhetsplan-2021. Den ingår i
den centrala förvaltningens ordinarie årliga arbetsplanering.
Aktivitet 4: Verka för ett gott mottagande och en hållbar etablering av nyanlända
genom att ge stöd på flera språk inom många olika områden.
Kommentar:
Lotsen arbetar internt med att utveckla sin organisation på sikt till Lotsen 2.0. Covid-19
har dock förändrat läget och färre nyanlända kommer till Sverige under pandemin.
Den centrala mottagningen Lotsen 2.0 är tänkt att vara en kombination av central
mottagning och fortsättning i det som kallas förberedelseklass. Elever med liten eller
ingen studiebakgrund behöver längre tid för att lära ett nytt språk.
Det är viktigt att fortsatt hålla i den plan som finns för nyanlända utifrån projektet som
genomfördes med stöd av Skolverket avslutades för två år sedan.
Aktiviteten kvarstår.
Mål 5. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara
företag på hela Gotland
Aktivitet 1: Fortsätta utveckla samarbete med företag och
näringslivsorganisationer i syfte att bidra till att kompetensförsörja hela Gotland.
Kommentar:
Situationen med pandemin har tyvärr hindrat många lokala samarbeten de senaste
månaderna. Nationella utbyten har dock istället tillkommit i form av nya digitala forum.
Aktivitet kvarstår för 2021.
Mål 6. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela
ön
Aktivitet 1: Följa rutiner för bostadsförsörjning
Kommentar:
Förvaltningen arbetar inte direkt med bostadsförsörjningsfrågor. Däremot indirekt i
samband med planering, översyn, nyetablering och/eller vid förändringar inom
skolorganisation. Tillgång till och placering av olika skolformer skall samplaneras med
regionens bostadsplanering och detta beaktas alltid i förvaltningens arbete.
Kvarstår inte som prioriterad aktivitet.
Aktivitet 2: Verksamheterna håller en hög kvalité och likvärdighet och bidrar på så
sätt till en attraktiv plats att bo på.
Kommentar:
Kontinuerliga uppföljningar av görs inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Faktorer så som övergripande utbildningsperspektiv, en likvärdig skola, globalisering,
digitalisering, arbetsmarknad, kollektivtrafik, arbetsmiljö, föräldraskap, barnperspektiv och
ekonomi är centrala delar i förvaltningens utvecklingsarbete. Ett arbete som ger god
kvalitet i verksamheterna och som sedan kommuniceras ut kontinuerligt. Sammantaget
bidrar det till att Gotland är en attraktiv plats att bosätta sig på.
Aktiviteten kvarstår.
Ekologisk hållbarhet
Mål 7. Gotlands klimatavtryck minskar

44

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsberättelse barn- och utbildningsnämnden 2020

Aktivitet 1: Varje arbetsplats arbetar för att tillsammans med medarbetare, barn,
elever och deltagare minska klimatavtryck och medvetandegöra människans
påverkan på miljön.
Förskolorna arbetar med temaarbete utifrån barnens intresse och var de befinner sig just
nu. Arbetet sker på olika sätt på de olika förskolorna. De diskussioner som skulle föras
under hösten i rektorsgruppen har inte genomförts då mycket fokus har legat på
bibehållen verksamhet under pandemin.
Aktiviteten kvarstår till 2021.
Aktivitet 2: Uppmuntra medarbetare, elever och deltagare att välja cykel och
kollektivtrafik.
Kommentar:
Inom central förvaltning finns det goda möjligheter att låna elcyklar för att transportera
sig. Tyvärr finns inte den möjligheten ute vid alla verksamheter. Kollektivtrafik har inte
varit ett aktivt val under 2020 på grund av pandemin. Vikten av god hälsa och motion
lyfts alltid i samband med medarbetarsamtal. Aktivitet stryks från mål 7 och återfinns
under mål 9 2021.
Aktivitet 3: Erbjuda kranvatten och arbeta aktivt för att klimatanpassa måltider vid
representation.
Kommentar:
Kranvatten erbjuds alltid vid gemensamt fika, lunch eller liknande. I personalrum finns
alltid kylt kranvatten tillgängligt. Klimatanpassning av måltider behövs det mer kunskap
kring
Aktivitet kvarstår delvis. Omformuleras till 2021 och återfinns under mål 9
Aktivitet 4: Utbilda för ökad medvetenhet utifrån agenda 2030.
Kommentar:
Under 2020 har inte någon riktad aktivitet kunnat genomföras.
Mål 8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Aktivitet 1: Medvetandegöra medarbetare, barn, elever, deltagare och ungdomar
om vikten av vattnets betydelse för människan, naturen och samhället.
Kommentar:
Pandemin har än mer tydliggjort behovet och betydelsen av god hygien och tillgång till
vatten. Detta ingår som en del i undervisningen och inom de olika skolformerna. I
läroplaner, ämnes- och kursplaner. Särskilda utbildningsinsatser kopplade till vattnets
betydelse har genomförts av Fenomalens science center. Sammantaget har arbetet
utvecklats och prioriterats. Aktivitet kvarstår
Mål 9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystemen
Aktivitet 1: Uppmuntra medarbetare, elever och deltagare att välja cykel och
kollektivtrafik.
Kommentar:
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Inom central förvaltning finns det goda möjligheter att låna elcyklar för att transportera
sig. Tyvärr finns inte den möjligheten ute vid alla verksamheter. Kollektivtrafik har inte
varit ett aktivt val under 2020 på grund av pandemin. Vikten av god hälsa och motion
lyfts alltid i samband med medarbetarsamtal.
Aktivitet kvarstår.
Aktivitet 2: Erbjuda kranvatten och arbeta aktivt för att klimatanpassa måltider vid
representation.
Kommentar:
Kranvatten erbjuds alltid vid gemensamt fika, lunch eller liknande. I personalrum finns
alltid kylt kranvatten tillgängligt. Klimatanpassning av måltider behövs det mer kunskap
kring. Aktivitet kvarstår delvis. Omformuleras till 2021
Aktivitet 3: Öka medvetenheten om samspel mellan människa, samhälle och
natur.
Kommentar:
Någon särskild aktivitet har inte varit inplanerad eller genomförts under året
Aktivitet är inte prioriterad 2021
Kvalitet
Mål 10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att
komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Aktivitet 1: Utveckla fler E-tjänster även på andra språk
Kommentar:
Förvaltningen har utsedd samordnare för e-tjänster som är placerad inom avdelning stödoch utveckling. Detta har bidragit till god överblick över behov och framsteg. Möjligheten
till fortsatt utveckling av e-tjänster är god. Att ta fram e-tjänster på andra språk än svenska
är dock ett fortsatt utvecklingsområde. Att kartlägga processer innan arbetet med e-tjänst
påbörjas är mycket viktigt för att få med rätt kompetenser i utvecklingsarbetet.
Aktivitet kvarstår.
Aktivitet 2: Byt ut eller utveckla lärplattformerna, så att de blir tillgängliga för alla.
Kommentar:
Den prioriterade aktiviteten har möjliggjort att en ”Förstudie lärplattform” har startat och
pågår till och juni-21. Omfattar kartläggning och bedömning av nuvarande plattformar,
omvärldsspaning och behovsinventering. Skapar beslutsunderlag inför ett projekt med
införande av ny lärplattform inom för-, grund- och särskola. Gymnasie- och
vuxenutbildning hålls informerade och bidrar med erfarenheter och kompetens.
Aktiviteten ingår i det ordinarie årliga arbetet för 2021
Aktivitet 3: Följa gällande riktlinjer WCAG 2.1 nivå AA för webbtillgänglighet.
Utbilda medarbetare i grunder för webbtillänglighet och tillgänglighet i
dokument. Region Gotlands mallar ska användas.
Kommentar:
Behovet av information och utbildning inom området har ytterligare uppmärksammats i
samband med projektet tillgängliga lärmiljöer. Riktlinjer finns men är tyvärr inte tillräckligt
väl kända inom alla verksamheter. Utbildningsinsatser och stöd till berörda som ansvarar
för webbinfo behövs, samt även för chefer.
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Aktivitet kvarstår.
Aktivitet 4: Analysera servicemätningen och göra förbättringar utifrån resultat
Kommentar:
Servicemätningen följs upp kontinuerligt varje år i samband med delårsrapportering och
verksamhetsberättelse. Sammanställning görs av central förvaltning och detta överförs,
kommuniceras och analyseras med förvaltningens olika skolformer och verksamheter för
att uppmärksamma, stödja och ta fram områden som behöver utvecklas och bibehållas.
Detta presenteras även för respektive nämnd. Det finns dock en viss avsaknad av
kontinuerlig uppföljning internt, samt att det finns ett behov av att arbeta mer med
utveckling inom området.
Aktivitet kvarstår.
Aktivitet 5: Rutiner för bemanning/kontakt med verksamheterna.
Kommentar:
Rutiner och krav för hur verksamheterna skall vara bemannade och hur de kan kontaktas,
finns. Information finns på webb och inom lärplattformar. Kontaktuppgifter och
bemanning skall ses över kontinuerligt. Rutinerna behöver dock underhållas och
uppdateras årligen och respektive verksamhetschefer och administratörer behöver vara
mer delaktiga i det arbetet. Aktivitet kvarstår.
Mål 11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta
Aktivitet 1: Att systematiskt arbeta med resultat utifrån: - Elev- och kundenkäter. Synpunkter och klagomål. - Servicemätningar. - Uppföljning av verksamheterna. Delårsrapporter och analysrapporter
Kommentar:
Möjlighet att lämna synpunkter och klagomål som besvaras och följs upp centralt i
samarbete med berörda. Rapporteras till nämnderna kontinuerligt. Färre än tidigare har
inkommit under år 2020. Enkätresultat över elevers nöjdhet och delaktighet visar på
högre värden i jämförelse med riket. Vårdnadshavare inom förskola, förskoleklass och
grundskola ger högre betyg eller samma värde som 2018
Enkäter- Medarbetarenkät med förbättrade resultat för 2020
Verksamhetsuppföljning; Görs inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Även
särskilt utvalda områden kan följas upp; till exempel, vid anmälan om kränkande
behandling, beslut från tillsyn eller granskning av Skolinspektionen, fokusområden i
analysrapport. Sammantaget bidrar detta till ökad delaktighet och framtagande av
prioriterade aktiveter framåt.
Aktivitet kvarstår
Aktivitet 2: Kontrollera tillgängligheten i allt vi gör.
Kommentar:
I samband med projektet tillgängliga lärmiljöer har kunskapen inom området höjts. Mallar
för mötesinbjudningar, skrivregler och stöd för rapporter och tjänsteskrivelser är
framtaget. Lokaler, undervisningssituationer, kommunikationssätt och
delaktighetsprocesser är under kontinuerlig översyn. Fortsatt utvecklingsarbete är mycket
viktig för att hela tiden påminna varandra om att tillgänglighetsglasögonen alltid skall vara
på.
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Aktivitet 3: Vara transparenta i våra processer med en större tydlighet i våra
kommunikationskanaler för att stödja detta.
Kommentar:
I analysrapport VÅR 2020 framkom att skolledare/chefer önskar ökad transparens och
större tydlighet när det gäller processer inom förvaltningen. Bättre framförhållning, ökad
tydlighet och begränsat antal kanaler när det gäller kommunikation lyfts också fram som
viktiga delar.
Arbetet med verksamhetsplan 2021 har tidigarelagts och genomförts med större
delaktighet och mindre tidspress under året. Den förändrade arbetsmodellen har varit
uppskattad.
Under 2020 har det genomförts ett stort arbete med att successivt införa, utbilda och
stödja berörda inom beslutsstödsystemet Hypergene.
En kommunikationsstrategi för hela förvaltningen är under framtagande. Denna skall
noga sammankopplas med handlingsplan digitalisering.
Aktivitet kvarstår.
Aktivitet 4: Informera alla regionens medarbetare om vikten av att använda tolk
eller samhällslots vid behov.
Kommentar:
Aktivitet är inte genomförd under året
Aktivitet 5: Utbilda i bra bemötande.
Kommentar:
Bemötande är en mycket viktig del inom arbetet. Det gäller såväl externa som interna
möten. Alla skall vara eller göras medvetna om detta.
Särskolans linje är de som främst arbetat med detta under 2020. Stöd och hjälp till elever
och vårdnadshavare i kontakter med andra aktörer.
I övrigt är inte några särskilda utbildningsinsatser genomförda under 2020 men har
genomförts tidigare år.
Aktivitet kvarstår.
Mål 12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras
genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Aktivitet 1: Arbeta enligt ”Handlingsplan digitalisering 2017 – 2022”.
Kommentar:
Arbete utifrån handlingsplan digitalisering pågår kontinuerligt. Under 2020 har
handlingsplanen reviderats och förtydligats. Handlingsplanens arbetsgrupp har i nuläget
en bredare representation vilket ger bättre förutsättningar för förankring och
implementering. Förtydligande har gjorts för att den skall vara tydligare och ett bättre stöd
och hjälpmedel för alla verksamheter. Återstår dock ännu att tid- och resurssätta det
fortsatta arbetet då det finns ett relativt stort behov av kontinuerliga utvecklingsinsatser.
Arbetet utifrån handlingsplanen pågår kontinuerligt i alla verksamheter.
Aktivitet kvarstår
Aktivitet 2: Verksamheterna ska arbeta med utveckling genom att ta stöd i det
systematiska kvalitetsarbetets processer och synliggöra den utveckling som sker.
Kommentar:
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Införandet av beslutsstödsystem och utbildning i samband med detta har givit goda
resultat i arbetet med målstyrning och aktiviteter. Förändrat arbetssätt och arbetsgång i
arbetet med verksamhetsplan har bidragit till ökad delaktighet, förståelse och förbättrad
systematik.
Struktur och ansvarsfördelning gällande processer inom förvaltningen har blivit tydligare.
Systematik vad gäller uppföljning har utvecklats. Rektorer och förvaltning lär och
utvecklas tillsammans.
Framöver behöver det arbetas än mer med utveckling av den analytiska förmågan och
arbetssätt och systematik kring uppföljning och utveckling. Från central förvaltning ut till
enheter och tillbaka. I detta arbete ligger även utveckling av förmågan till
processkartläggning eftersom det är grunden till många av delarna.
Aktivitet 3: Fortsätta kompetenssatsa inom digitalisering - höja lägstanivån.
Kommentar:
Ett arbete som årligen behöver tid- och resurssättas. För befintlig personal finns ett
relativt stort behov fortsatt. För nyanställd personal behöver det utformas olika
introduktionspaket
Digitala arbetssätt har utvecklats under 2020 och kompetensen och nyttjandet av digitala
verktyg har under 2020 kommit upp en nivå.
Skriva sig till lärande (STL) pågår - en evidensbaserad metod och satsning som genomförs
i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner. Målet är höjd måluppfyllelse hos
eleverna och bättre värden kring arbetsmiljö i medarbetarenkäten hos medarbetarna, vi
går åt rätt håll.
För att möta behoven utifrån coronasituationen har evenemang "live" fått flyttas till nätet
genom filmning och livesändningar.
Införandet av nytt skoladministrativt system kombinerat med utbildningsinsatser har
medfört kompetenshöjning och utveckling inom den skoladministrativa delen.
Aktivitet 4: Omvärldsbevaka för att förnya, förbättra samt bygga strukturer som
främjar innovation.
Kommentar:
Pågår kontinuerligt.
Utbildning i bemanningsekonomi har skapat dialoger som utvecklar arbetssätt vilka
framöver kommer att ge effektivare schemaläggning.
Utbildning inom processkartläggning har genomförts för central förvaltning. Kartläggning
av olika funktioner genomförs. Viktigt att bygga strukturer som sätter människan i fokus
och utökar möjligheter till samverkan, delaktighet, lärande och utveckling.
Aktivitet 5: Knyta forskning till pågående och planerade projekt.
Kommentar:
Särskolans fortbildningsinsatser är förankrade i aktuell forskning angående tillgänglighet.
Extern fortbildningsinsats "Lära för Livet" pågår under 19/20–20/21.
STL- Skriva sig till lärande - Genomförs inom grundskolan. Samarbete med Sveriges
kommuner och regioner (SKR) och bygger på relevant forskning. Har förbättrat arbetet
med digitala verktyg och ger bättre förutsättningar att öka elevers lärande. Förenar
framgångsfaktorer för lärande med digital teknik.
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Samarbete med IFOUS (fristående forskningsföretag genom Uppsala universitet) för att
utveckla fjärrundervisning pågår. Aktivitet kvarstår.
Medarbetare
Mål 13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Aktivitet 1: Genomföra de aktiviteter som kan hänföras till pågående översyn av
den gemensamma organisationskulturen inom Region Gotland och som förväntas
föreslås för att nå ett nytt läge, utifrån en önskad tillitsbaserad kultur.
Aktivitet 2: Hålla dialogen levande kring vad begreppet ”tillit” innebär, till
exempel på arbetsplatsmöten.
Kommentar aktivitet 1 och 2:
I samband med de gemensamma chefsmötena inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen har arbetet med den gemensamma organisationskulturen och ”ett
Region Gotland” tagits upp. Samtliga chefer har uppmanats att gå igenom det
regiongemensamma dialogverktyget på temat organisationskultur i samband med en
arbetsplatsträff. De flesta cheferna har deltagit i utbildningen om förändringsledning
under året, där arbetet med en förändrad organisationskultur har funnits med som en
ingång. Flera arbetsplatser uppger att diskussioner också förts på arbetsplatsnivå om
begreppet tillit. I medarbetarenkäten uppmättes en tydlig positiv förskjutning på frågan
om upplevt förtroende för förvaltningsledningen, från 31 procent som svarat positivt
2019 till 48 procent 2020.
Aktivitet 3: Tydliggöra uppdragen på central förvaltning och RSF så att vi vet vem
som gör vad. Om vi klargjort rollerna så är det lättare att veta vilket stöd som finns
centralt och vilket man måste skaffa sig själv i egen budget.
Kommentar:
För centrala förvaltningen finns uppdragsbeskrivningar på intranätet. För avdelningen
stöd och utveckling finns uppdragsbeskrivningar för varje medarbetare.
Aktivitet 4: Skapa tydliga ramar där det tillåts att vara kreativ. Förmedla budskapet
att det är tillåtet att misslyckas till förmån för att pröva ex. nya
undervisningsmetoder.
Kommentar:
Flera av verksamheterna beskriver ett aktivt arbete för att uppmuntra att pröva nya
utbildningsmetoder och för att bidra till utvecklingsinsatser för organisationen. Detta
arbetssätt stämmer väl överens med en tillitsbaserad kultur.
Aktivitet 5: Ett starkare verksamhetsperspektiv ”bottoms-up” i planer och beslut.
Delaktighet från professioner i val av utvecklingsinsatser och
kompetensutveckling.
Kommentar:
Angreppssättet ”bottoms up” prövades i en workshop med grundskolans skolledare i
december 2020, i syfte att hitta aktiviteter som utgår från den egna skolans förutsättningar
till komptensförsörjningsplanen för 2021 Angreppssättet ska användas i motsvarande
workshops i övriga chefsgrupper inom förvaltningen under våren 2021.
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Mål 14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt
arbete
Aktivitet 1: Genomföra de aktiviteter som definieras i UAF:s
kompetensförsörjningsplan.
Aktivitet 2: Fortsätta samarbetet med Uppsala universitet/Campus Gotlands
lärarutbildning.
Aktivitet 3: I samarbete med HR utveckla nya rekryteringskanaler.
Aktivitet 4: Bidra till att hela arbetskraften på Gotland tas i anspråk.
Aktivitet 5: Utforma en modell av RAK (rätt använd kompetens) – se över vem
som gör vad.
Kommentar aktivitet 1, 2, 3, 4 och 5:
Ubildnings- och arbetslivsförvaltningen bedriver ett aktivt kompetensförsörjningsarbete i
enlighet med de aktiviteter som beskrivs i kompetensförsörjningsplanen. Under året har
detta skett bland annat genom att samarbeta med Uppsala Universitet – Campus Gotland,
göra filmer för att stärka arbetsgivarvarumärket, som är ett nytt arbetssätt för utbildningsoch arbetslivsförvaltningen och som fått positiv feedback, och genom att arbeta för att
bredda synen på kompetens (NORMA, RAK).
Aktivitet 6: Tillgängliggöra studie- och yrkesvägledning för alla gotlänningar.
Kommentar:
Under året har studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen erbjudit alla
medborgare möjlighet till vägledningssamtal. Under hösten har trycket på denna tjänst
ökat i och med omställningar på arbetsmarknaden på grund av pandemin. Studie- och
yrkesvägledning erbjuds också alla nyanlända och från 2020 arbetar en studie- och
yrkesvägledare i hela enheten så att deltagare i Jobbsam, Vuxkomp, extratjänster/OSA
samt i Unga Jobb erbjuds vägledande samtal som en del i insatsen.
Aktivitet 7: Utveckla arbetet med skola-arbetsliv som hela skolans ansvar.
Kommentar:
Projektet Kompententa Gotland avslutades under året. I slutrapporten framkom att
fortsatt arbete kring utvecklingen av arbetet med skola- arbetsliv som hela skolans ansvar
behövs göras. Studie- och yrkesvägledare i de olika skolformerna arbetar tillsammans med
ansvarig rektor för att skapa förutsättningar för kopplingen skola-arbetsliv i hela skolan.
Aktivitet 8: Aktivt fortsätta satsning på konkurrenskraftiga löner för bristyrken.
Kommentar:
Inom löneöversynen 2020 fortsatte satsningen för konkurrenskraftiga och jämställda
löner. Särskilda satsningar gjordes på samtliga lärargrupper, med extra
jämställdhetssatsningar på kategorierna förskollärare och lärare 1 - 6, samt på
skolsköterskor och skolledare. Löneutfallet för dessa grupper hamnade på 3,23 procent, i
förhållande till 2,50 procent som var det beräknade löneökningsutrymmet för samtliga
förvaltningar.
Mål 15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus
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Verksamhetsberättelse barn- och utbildningsnämnden 2020

Aktivitet 1: Genomföra de aktiviteter som definieras i arbetsgruppen ”lärares
arbetsmiljö”. I tillämpliga delar genomförs aktiviteter även för de medarbetare
inom UAF som inte direkt berörs av arbetsgruppens arbete.
Kommentar:
På övergripande nivå har det riktade arbetsmiljöarbetet utgått från handlingsplanen
”lärares arbetsmiljö” med aktiviteter per skolform. Aktiviteter som initierats handlar bland
annat om att definiera alternativa kompetenser och öka grundbemanningen för minskat
vikariebehov och minskad ohälsa/stress.

Aktivitet 2: Genomföra de aktiviteter som definieras på förvaltningscentral nivå
efter genomförd medarbetarenkät under hösten 2019.
Kommentar:
Medarbetarenkäten 2019 indikerade ett lågt förtroende för förvaltningsledningen. Ett
aktivt arbete har gjorts för att öka kunskapen om förvaltningsledningsgruppen och
tillgängliggöra information som rör förvaltningsledningen. Förvaltningsorganisationen
förändrades i samband med byte av förvaltningschef under året, vilket gav en plattare
organisation med större närhet till ledningen för verksamheterna inom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde. Medarbetarunderökningen 2020 indikerade
en klar förbättring gällande förtroendet för förvaltningsledningen.
Aktivitet 3: Genomföra de aktiviteter som definieras på förvaltningscentral nivå
efter genomförd uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) under
hösten 2019.
Kommentar:
I januari 2020 genomfördes ytterligare ett arbetsmiljöseminarium på temat hot och våld,
med anledning den ökande mängden anmälningar i systemet RiTiSk
(RiskerTillbudSkador) och som en del av analysen i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Seminariet vände sig till deltagare i förvaltningens samtliga samverkansgrupper och var
uppskattat. En uppföljning planeras under 2021, då utvidgat till att gälla en större
målgrupp.
Aktivitet 4: Aktivt arbete utifrån Regionens friskvårdpolicy.
Aktivitet 5: Gemensamma friskvårds- och personalaktiviteter för att öka
samhörigheten, skapa vi-känsla på arbetsplatsen, utveckla likabehandlingsarbetet.
Kommentar aktivitet 4 och 5:
Något övergripande arbete gällande regionens friskvårdspolicy har inte bedrivits under
året. Däremot har enskilda verksamheter genomfört egna friskvårdsinsatser av olika slag, t
ex Wisbygymnasiet som har organiserat gemensamma aktiviteter på temat friskvård och
trivsel.
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REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Årsresultat och prognoser 2020 BUN, mkr

Delår 1

April

Delår 2

Bokslut

Verksamheternas prognos

3 652

3 493

8 587

14 173

Resursfördelning, interna

12 649

12 711

12 618

14 565

Resursfördelning, externa

-8 957

-8 860

-7 922

-16 751

Prognos, totalt

7 344

7 344

13 283

11 987

Prognos
Delår 1
2020

April
2020

Prognos
Delår 2
2020

Bokslut
2020

-6 863

-6 072

-7 640

-1 165

0

0

-500

400

CHEF FÖRSKOLA (Lena Gustavsson)

-1 000

-1 000

0

490

200

200

200

120

Prognos
Delår 1
2020

April
2020

Prognos
Delår 2
2020

Bokslut
2020

8 250

8 483

9 242

1 779

50

50

150

158

CHEF GRUNDSKOLA (J Norström)

UTBILDNINGSDIREKTÖR

9 070

8 997

12 851

3 367

MODERSMÅLSUNDERVISNING

UTBILDNINGSDIREKTÖR (T Flemming)

100

100

-350

-1 253

8 696

8 623

12 127

956

274

274

1 074

3 664

FOLE STENKYRKA SO

STÖD- O UTVECKLING (B Eriksson)

0

306

156

3 725

ROMA /VÄNGE SO

CHEF (tidigare kvalité)

0

0

0

2 495

DALHEM/ENDRE/KRÄKLINGBO SO

FENOMENALEN (L Berg)

0

306

156

169

0

0

0

1 061

-870

-870

-3 915

-5 471

SOLBERGA SO Språkskolan 4-9

CHEF (tidigare ledningsstöd)

-544

-544

-1 100

-828

TJELVAR SO

FÖRSÖRJNINGSCHEF (Rolf Andersson)

-326

-326

-326

-362

TJELVAR SO Språkskolan F-3

INFORMATÖR (B Engström)

0

0

0

37

SKJUTSAR (E Löfgren)

0

0

-1 238

-1 012

VÄSKINDE SO

KOORDINATOR, Lokal, måltid (M Claesson)

0

0

-1 251

-3 306

FÖRVALTNINGSSTAB
POLITISK LEDNING (S Nypelius)

EKONOMICHEF (J Söderström)

Not

HR CHEF (E Edin)

IKT (M Carlsson)
STÖD o UTV (tidigare ledningsstöd)

NÄMNDSEKR (N Gustavsson)

GRUNDSKOLA

FÅRÖSUND/LÄRBRO SO
SLITE SO

-605

-622

2 957

-34

-34

-31

464

7 567

-618

-517

FÅRÖSUND/LÄRBRO/SLITE FO

211

128

528

597

FOLE STENKYRKA FO

22

59

226

380

1 020

ROMA/ DALHEM/ ENDRE FO

857

133

99

128

TJELVAR FO

-218

-100

27

-99

980

980

200

184

HUMLEGÅRDEN FO

-318

-268

61

3

-1 253

-1 000

-200

-684

HUMLEGÅRDEN FO Myggan

209

308

400

677

LÖVSTA RESURSSKOLA

-800

-747

-500

-889

NORRBACKA/S:t HANS FO

250

269

412

-457

SOLBERGA SO

300

300

300

296

NORRBACKA/S:t HANS FO SpråkförsK.

-1

-160

-118

108

0

0

-1

165

294

350

308

-700

-1 200

-1 191

-690

-750

-467

LYCKÅKER FO
VÄSTERHEJDE FO

-1 390
0

0

150

622

-1 500

-757

-1 700

-2 124

0

-550

-100

-73

SÖDERVÄRN SO

300

300

300

1 536

LYCKÅKER SO

300

300

-340

604

0

0

100

609

NORRBACKA/S:t HANS SO

GRÅBO SO
KLINTE /SANDA SO
SUDRETS SO

VÄSKINDE FO
Väskinde FO Myllan, öppen fsk

770

1 255

394

1 180

2 708

TERRA NOVA FO

175

109

84

67

KLINTE/SANDA FO

880

583

402

144

SUDRETS FO

379

214

915

1 476

3 439

3 378

3 352

1 961

0

0

-935

-722

3 439

3 378

2 417

1 239

-350

-646

Rörliga flöden, förskola

-1 200

-821

Fasta flöden, förskola
Resursfördelning, förskola

1 164

1 486

-335

-164

-153

-2 000

-1 658

-2 000

-367

Externa förskola

-8 072

-7 942

-7 042

-8 984

Rörliga flöden, grundskola

9 210

9 333

10 060

10 049

Externa fritidshem

-1 133

-1 147

39

Fasta flöden, grundskola

13

-7

-1 121
-76

970

Resursfördelning, grundskola

0
9 210

0
9 333

141
10 201

13 326

Externa grundskola

-302

-301

-220

-9 313

Externa övrigt, buffert grundskola

537

537

537

537

-8 957

-8 860

-7 922

-16 751

3 277

7 377

692

108

0
1 335

97

775

-5

-800

-

50

648

0
1 000

50

145

GRÅBO FO

-800

2 571

Prognos flöden samt utbetalning fristående utförare är
inte medräknat på ekonomichef. Särredovisas här i ovan tabell.

5 638

-618

-1 116

2 000

Prognos, totalt

1 503

-618

450

218

Not

2 686

FÖRSKOLA

-1 500

218

Externa förskoleklass

Bokslut
2020

350

KLINTE/SANDA SO Hamnen
BARN & ELEVHÄLSAN (M Benzcy)

Prognos
Delår 2
2020

-1 600

TERRA NOVA SO
KULTURSKOLAN (H-Å Norrby)

April
2020

400

VÄSTERHEJDE/ESKELHEM SO
-605

Prognos
Delår 1
2020

-1 600

HUMLEGÅRDEN SO

SÄRSKOLAN (S Bendelin)

2021-01-23

5 049
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Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Överföring av resultat från år 2020
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till
överföring av 2020 års resultat till det egna kapitalet, i enlighet med gällande
regler, ett överskott på 11 986 552 kronor

Sammanfattning

Överföring av 2020 års resultat sker i enlighet med “Regler för styrning och
uppföljning i Gotlands kommun”, vilket innebär att av förhandlat överskott överförs
75 procent och förhandlat underskott i sin helhet.
Det egna kapitalet var vid ingången av år 2020 positivt och är 5,8 miljoner kronor.
Besparingskravet för budgetåret 2020 på 20 miljoner kronor har nämnden uppnått.
Av resultatet utgör semesterlöneskuldens negativa förändring 7,3 miljoner kronor.
Nämnden har inte gjort några uttag av eget kapital under budgetåret 2020.
Bedömning

Förvaltningens föreslår nämnden att besluta enligt förslag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Skolverkets statsbidrag 2020
Namn
Förskola
Kvalitetssäkrande åtgärder
Grundskola
Läxhjälp 2020
Specialpedagogik för lärande 2020/2021
Lovskola 2020
Lågstadiesatsningen 2019/2020
Science center **
Likvärdig skola 2020
Lärarassistenter
Papperslösa barn
Summa BUN
Gymnasiet
Gymnasial lärlingsutbildning VT 19
Introduktionsprogram
Lärarassistenter
Vuxenutbildning
Lärlingvux /Lärlingsvux+ SFI
Yrkesvux/Yrkesvux + SFI
Lärlingvux /Lärlingsvux+ SFI
Yrkesförare 2019
Summa GVN
Statsbidrag som berör hela förvaltningen
Högskolestudier specialpedagogik VT 18 + HT 18
Karriärtjänster 2018/2019
Lärarlönelyftet 2018/2019
Lärarlyftet VT 18 + HT 18
Summa statsbidrag som berör hela förvaltningen
Summa BUN + GVN samt stöd som berör hela förvaltningen

Sökt

Sökta kr

Beviljade kr

Ja

2 325 804 kr

2 325 804 kr

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

2 100 000 kr
136 000 kr
160 988 kr
9 317 919 kr
22 074 753 kr
2 241 990 kr
318 996 kr
38 676 450 kr

- kr
136 000 kr
160 988 kr
9 317 919 kr
1 071 468 kr
22 074 753 kr
2 241 990 kr
318 996 kr
37 647 918

Ja
Ja
Ja

12 750 kr
1 030 774 kr
300 000 kr

127 500 kr
1030774
300 000 kr

Ja
Ja
Ja
Ja

4 207 500 kr
13 450 000 kr
1 282 250 kr
1 930 000 kr
19 648 774 kr

1 563 851
13 450 000 kr
810000
17 282 125 kr

2 114 560 kr
5 958 192 kr
12 645 088 kr
71 250 kr
20 789 090 kr
79 114 314 kr

1 751 120 kr
5 958 192 kr
12 645 088 kr
71 250 kr
20 425 650 kr
75 355 693 kr

Ja
Ja
Ja
Ja

-

** Fenomenalen söker inte ett specifikt belopp utan blir tilldelade en summa beroende på hur väl de uppfyller uppställda kriterier.

Tre synpunkter, beröm, förslag och klagomål, från BUN:s ansvarsområde 2020
Berörd skolverksamhet; Förskola
Synpunkten gäller Beröm
Vi som föräldrar är så fantastiskt nöjda med personalens engagemang rörande våran son. Vi har
under många år kämpat för att våran son skall få dom bästa möjligheterna att känna sig lyhörd, sedd,
förstådd, älskad. Vi har i dagens läge uppnått absoluta bästa förutsättningarna kring våran son. Jag är
oerhörd tacksam för att personalen har funnits där och stöttat oss föräldrar samt våran son.
Svar
Hej!
Tack för dina synpunkter och ditt beröm vilket jag vidare befordrat till rektor vid förskolan Kabyssen.
Du kommer även bli kontaktad av rektor.
(Rektor och personal är mycket glad och har fått två beröm under 2020)
__________________________________________________________________________________

Synpunkt gäller för Skolplikt för barn som återvänder från riskområde
Berörd skolverksamhet; Grundskola/förskoleklass
Hej, Gjorde min master på institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet, psykolog
programmet. Ställer mig kritisk till folkhälsomyndigheternas antaganden om att nya Covid enbart
smittar efter att man blivit sjuk och när man håller på att få symptom. De grundar sitt antagande på
hur viruset 2003 fungerade och spreds, inte på nyaste möjliga information. Som mamma till skolbarn
och även tillhörande riskgrupp hoppas jag därmed att region Gotland gör en utvidgad granskning när
beslut ska fattas om de skolbarn som återvänder från riskområden ska återvända till skolan eller ej
eftersom kommunerna får bestämma själva, vilket i sig är en säregen rekommendation som tyder på
stor osäkerhet i hur Sverige och myndigheterna vill att vi agerar i respons till detta nya virus.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2001468?query=featured_home Ny studie som
beskriver att corona kan spridas även under inkubationstiden och som därmed borde påverka
rekommendationerna!! Hoppas att kommun Gotland tar det säkra före det osäkra för att minska
smittspridning som sker i oerhörd takt och snabbare takt än influensa!
Svar
Hej och tack för dina synpunkter! Här kommer vårt svar i ärende
Region Gotland och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen följer noggrant händelse-utvecklingen av
coronaviruset och Folkhälsomyndighetens, Sveriges kommuner och regioner och andra ansvariga
myndigheters rekommendationer. Vi har även ett nära samarbete med regionens smittskyddsläkare.
Smittskyddsenheten Gotland följer kontinuerligt utvecklingen och rekommendationer från de
nationella och internationella organisationer som ECDC (European Centre for Disease Prevention and
Control), Folkhälsomyndigheten och WHO (World Health Organization).
Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkarens rekommendation är att så länge man mår bra och är
helt symtomfri ska man leva som vanligt. Men får man symtom som hosta, andningssvårigheter och

feber inom 14 dagar efter att man har vistats i ett område där smittspridning skett ska man stanna
hemma och kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om symtom och resehistorik – inte
bege sig till vården.
Region Gotland kommer kontinuerligt att uppdatera när ny information finns på
https://gotland.se/nyacoronaviruset. Det finns också en sida för information för vårdnadshavare
inom förskola och skola som du hittar på https://gotland.se/106152
Folkhälsomyndigheten har en sida med information om Coronaviruset som du hittar på
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
Folkhälsomyndigheten har även gjort en FAQ sida där man kan hitta frågor och svar
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsammasjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/.
I de fall man vill ställa frågor om den nya sjukdomen covid-19 till Folkhälsomyndigheten kan man
ringa det nationella informationsnumret 113 13 som är öppet dygnet runt.
(Vi har fått in många synpunkter, ofta arga och oroliga, synpunkter ang covid 2020 under året)
__________________________________________________________________________________

Synpunkter – klagomål från elevrådet
Skolan som gud glömde
Vi hade en gäst hit till Fårösundskolan. Hon är med i ett projekt som kallas Tillgängliga lärarmiljöer
och kom hit för att intervjua Fårösundsskolans årskurs 7 och 8. Deras mål med projektet är att kunna
utveckla deras kunskap om elevernas egna upplevelser, kunskaper, åsikter och perspektiv. Dom vill
kunna träffa elever för att diskutera runt denna fråga. Vi presenterade våra lärare, vår skolgård,
klassrum, cafeterian och korridorer. På vårat elevråd så diskuterade vi runt utomhusmiljön och det
visade sig att ingenting har hänt på vår skolgård sedan 40 år tillbaka. Vi har trasig asfalt vilket gör att
den inte är rullstolsvänlig, ingen klätterställning, trasiga basketkorgar och gropig fotbollsplan. Vi har
dålig ventilation i vissa klassrum. Det vi har fått till vår skolgård är två bodar till förvaring utan el inuti
samt fyra nya däckgungor. En bra skolgård ska ju vara hälsovänlig för alla elever och lärare på skolan.
Syftet med bra skolgård är ju att man vill ha lust att gå ut och röra på sig under skoldagen. Vi kräver
att få vår skolgård uppdaterad för allas hälsa. Vi började 2013 med att skicka in ett brev om förslag
till våran skolgård men inget har hänt. Dessutom har vi inte fått ett svar sen 2013. Vi vet att brevet
kom fram och har faktiskt fått en bekräftelse med ett ärendenummer: RS2013/774 i regionstyrelsens
diarium. Regionen har satt sitt fokus på att renovera skolans inomhusmiljö. Alltså har vi fått nya och
fina klassrum och nya möbler. Vi är väldigt tacksamma för det. Vi vill också hylla våra fina lärare och
elever. Dom har hjälpt till att hålla denna skola vid liv och stöttat alla beslut som gjorts av elevrådet.

Svar
Hej!
Tack för ert brev. Ni lyfter viktiga saker och jag är personligen glad att vi har elever som engagerar
sig. Framförallt tycker jag om att ni inte bara gnäller och är allmänt kritiska. Ni lyfter att ni fått en fin
innemiljö och ni har konkreta förslag på hur även utemiljön skulle kunna förbättras. Bra!

Jag vet att ni fått svar av vår försörjningschef som ansvarar för de här frågorna kring lokaler och
skolgårdar. Jag ville mest bara uppmuntra ert engagemang och att ni valt en bra väg att få saker
gjorda. Genom att vara sakliga, bjuda ut projektansvarig och visa och peka på förslag till förbättring
och sedan skriva ett välskrivet brev till oss på förvaltningen kring era tankar så blir ni också tagna på
allvar.
Hur det ligger till med Gud vet jag inte men jag kan lova er att vi på förvaltningen inte har glömt
Fårösundskolan. Det är därför vi satsat mycket pengar på att ni skall få en bra lärmiljö inne i skolan.
Nu behöver vi ta tag i utemiljön.
Med vänlig hälsning
Avdelningschef för grundskolan

Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare UAF
Januari 2021
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Uppföljning av internationell strategi 2020

1. Bakgrund
I den av regionfullmäktige antagna Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
anges det att det internationella arbetet ska beskrivas, följas upp och utvärderas årligen i
nämndernas verksamhetsberättelser1. I särskild skrivelse ska redovisas vilka EU-finansierade och andra internationella projekt som bedrivits under året. Även övrigt internationellt
arbete i form av värd för besök, deltagande på konferenser etc. bör beskrivas kortfattat.
Uppföljningen lämnas i separat skrivelse.
Nedan beskrivs det arbete inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningens ansvarsområde
som pågår och som i vissa fall avslutats under året. Detta år har präglats av coronapandemin vilket medfört att det mesta av förvaltningens internationella arbete har begränsats eller helt pausats.

2. Förskolan
Inget internationellt arbete eller utbyte har skett under 2020.
3. Särskolan
Inget internationellt arbete eller utbyte har skett under 2020.
4. Grundskolan

Ärendenr
Ärendenr RS BUN 2018/7 & GVN 2018/5 Datum
2021-0 RS
-04BUN 2018/7 & GVN 2018/5 Datum 2018-01-31

4.1 Klinteskolan

Klinteskolan har under 20 års tid engagerat sig i internationellt arbete. De två längsta projekten är GotZam, ett samarbete med Frälsningsarmén för donation till barnhemmet
ARTECO i Zambia och det andra projektet är Childrens World Price. Varje år arbetar
skolan utifrån olika värdegrundsteman som berör både barn, ungdomar och vuxna.
Några exempel är vattenbristen, psykisk ohälsa och de senaste två åren har Klinteskolan
fokuserat på de globala målen i samarbete med CWP. Arbetet integreras i undervisningen
under läsåret och varje år i början av juni har vi ett Öppet Hus då eleverna redovisar sitt
arbete för sina närstående. Skolans duktiga musikelever bjuder på en konsert och eleverna ställer ut olika alster från slöjden som även går till försäljning. Skolan har ett långt
samarbete med näringslivet i närsamhället som sponsrar med bland annat korv och
bröd till försäljning. Varenda intjänad krona går oavkortat till barnhemmet ARTECO
för deras elevers möjlighet till att gå i skolan. Tyvärr har året 2020 begränsat vårt internationella arbete. Varje klass arbetar med de globala målen men redovisningar mellan
klasserna och som mynnar ut till konserten och det öppna huset blev inställt i år pga.
pandemin. Skolans avsikt är att fortsätta det långsiktiga internationella arbetet så fort
vardagen blir så normal som möjligt igen.
4.2 Terra Nova

På grund av coronapandemin har inget besök från Sudan genomförts under året. Däremot
har möten via Skype genomförts vid två tillfällen under våren 2020. En specialpedagog visade nytagna bilder från Knalleskolan i Sudan. Några bilder var från utdelandet av stipendier från föreningen. Det är en viktig del för att eleverna i Sudan ska kunna gå i skolan. För
skolans elever är det en viktig insikt, att alla barn inte får gå gratis i skolan. Andra bilder visade hur barnen lärde om demokratiprocessen. Den är högst aktuell på grund av styrningen
1
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av landet efter förra årets avsättning av presidenten. Under året har Knalleskolan genom
samarbetet med Terra Novaskolan fått till klassråd och elevråd på Knalleskolan. Brevväxlingen som skett mellan skolorna och fungerat genom besöken, planeras nu bli digitala, då
besök framöver är ovisst. Det kommer att bli både individuella brev och brev mellan klasser. Elever på Terra Novaskolan är nyfikna på hur eleverna i Sudan har det och ställer ofta
frågor om det.

5. Kulturskolan
Inget internationellt arbete eller utbyte har skett under 2020.
6. Wisbygymnasiet
Wisbygymnasiet har ett uppdrag att öka förståelsen hos eleverna om samspelet mellan det
lokala och globala. Det är skolans målsättning att alla elever involveras i ett internationellt
projekt eller utbyte under sin gymnasietid. Pågående internationella projekt finansieras i
hög grad av externa medel så som stipendier och EU-stöd. En del samarbeten har pågått
under så lång tid som 40 år. I huvudsak sker internationella utbyten inom Europa. På
Wisbgymnasiet bedrivs ett aktivt arbete för att utveckla och öka internationaliseringen.
Arbetet bedrivs inom arbetslag, program och ämnesgrupper.
Idrottsgymnasiet utbyte
Projekt mellan Nuckö gymnasium
nära Hapsalu i Estland och Wisbygymnasiet. Syftet är ökad kunskap
om varandras kulturer, historia och
traditioner.
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Språk- och kultursamarbete mellan
Conrad-von-Soestgymnasium i Soest
och Wisbygymnasiet. Eleverna från
skolorna träffas vid två tillfällen under
våren, en gång i Tyskland och en gång
på Gotland. Respektive skola anordnar aktiviteter dagtid. Under kvällarna
språkträning i värdfamiljerna. Förmodligen ett av Sveriges längsta elevutbyte (>40 år).

Bergamo/
Italien
Estland

Tyskland

EU- skola
Wisbygymnasiet är en av Europaparla- Frankrike
mentets ambassadörskolor. Man arbe- och Belgien
tar för att stärka kunskapen om Sveriges medlemskap i EU och ge kunskap
om vad det innebär att vara medlem i
en stor lagstyrd gemenskap. Resa genomförs till Europaparlamentet i
Strassburg för att prova på att arbeta

Egna
medel
Respektive skola
står för
egna
kostnader

Pausat under 2020
p.g.a. pandemin

Egna
medel

Pausat under 2020
p.g.a. pandemin

EU

Pågår, men resorna
har ersatts med
digitala möten

Pausat under 2020
p.g.a. pandemin
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deltagare som kommer från ”utsatta” förhållanden. Tex personer som står långt från arbetsmarknaden, bidragsberoenden, låg utbildningsbakgrund etc.
Den nordiska lärcirkeln består av två deltagare från varje nordiskt land. Arbetet har pausats
under 2020 men kommer troligtvis att återupptas under 2021. Däremellan har varje deltagare i uppgift att bilda en egen grupp där den nordiska erfarenheten kommer till lokal nivå.

9. Ungdomsenheten
Inget internationellt arbete eller utbyte har skett under 2020.
10. Gotlands folkhögskola
Socialpedagogutbildningen har en inriktning som heter – Mänskliga rättigheter och kulturkommunikation. I den inriktningen ingår det tre veckors utbildning i staden Pune i Indien. Den person som håller i veckorna, med besök på många olika sociala organisationer
och skolor och utbildning i kulturkommunikation, är Lakshmi Kumar. Lakshmi Kumar är i
grunden en socionom från Indien bosatt i Pune. Hon har även i mer än 20 år arbetat med
utbyten och kulturkommunikation med socionomutbildningen på Örebro universitet, där
hon är hedersdoktor. Pandemin har gjort att inga deltagare kunnat åka till Indien under
2020 och inriktningen Mänskliga rättigheter och kulturkommunikation har under året 2020
ställts in.
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Film Crew utbildningen har etablerat följande samarbete med filmskolan Whistling
Woods i Mumbai, Indien. Den internationella filmskolan Whistling Woods är en av Indiens
största filmskolor. Skolan ligger i hjärtat av Bollywood och utbildar elever inom en rad
olika discipliner inom kommersiell filmproduktion. Gotlands folkhögskola har under de
senaste åren etablerat en allt tätare kontakt med skolans lärare och institution. Lärare och
utbildningsansvariga från Indien har vid flera tillfällen besökt Gotland och utbildningarna
och detsamma har skett från svensk fakultet. Utbytet fungerar på ett mycket tillfredställande sätt och en grupp studerande från Film Crew vistades flera veckor på Whistling
Woods under 2019 där de fick bo hos elever på skolan, ta del av utbildningen samt besöka
Bollywood. Syftet med deltagarnas vistelse är att utbyta erfarenheter med skolan i Indien.
Under februari 2020 var en grupp med tre studenter och en lärare ifrån Whistling Woods
på Gotlands folkhögskola. De arbetade med tillsammans med Film crews deltagare i en
produktion av tv-serie. Deltagare ifrån Film crew kunde inte besöka Whistling Woods som
var planerat under 2020, beroende på pandemin. Frågan om att formalisera samarbetet och
att göra det till ett återkommande inslag har skjutits upp.
Storyutbildningen - Storyutbildningen samarbetar med manusförfattare från hela världen
men företrädelsevis från USA och Hollywood. Utbytet är omfattande och beskrivs på skolans hemsida. Samarbete med Michael Weiss Publisher har inletts som är en av de absolut
största bokförläggarna avseende filmlitteratur. Avsikten är att utveckla ett samarbete med
målsättningen att studenter på Storyutbildningen kan översätta någon bok till svenska och
lansera i Sverige. Story är med i en mailinglista med nya böcker som skolan kan få ta del av
och läsa samt skriva reviews på under namnet Storyutbildningen.
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Patientsäkerhetsberättelse
Barn- och elevhälsan

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Barn- och elevhälsan

Svaren på frågorna i denna blankett avser patientsäkerhetsberättelse för
Elevhälsan enligt HSL.
Datum

2021-01-15
Uppgiftslämnare
Namn:

Befattning:

Lina Hedenius

Skolöverläkare

Namn:

Befattning:

Monica Grönlund

Skolsköterska/Enhetsledare

Namn:

Befattning:

Daniel Seestrand

Skolpsykolog/Enhetsledare

Ansvarig för innehållet
Namn:

Befattning:

ovan angivna uppgiftslämnare

ovan angivna uppgiftslämnare

Namn:

Befattning:

Maria Benczy

verksamhetschef elevhälsan

Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 §

Målet beskriver VAD ni vill uppnå:
Elevhälsans Medicinska Insats:
Hög kvalitet gällande patientsäkerheten. Låg nivå av vårdskador. Säkerhetsställa följdsamhet kring lokala rutiner i
ledningssystemet samt lagar och förordningar.
Målsättningen för verksamheten är att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Alla elever ska erbjudas
hälsobesök i de årskurser som är antagen i verksamhetsplanen. Alla elever ska erbjudas vaccination enligt nationella
barnvaccinationsprogrammet.
Skapa stödjande miljöer och relationer inom skolan.
Skolläkare och skolsköterskor ska företräda eleverna i skolan och lyfta fram barnperspektivet.

Elevhälsans Psykologiska Insats:
Hög kvalitet gällande patientsäkerheten. Låg nivå av vårdskador. Säkerhetsställa följdsamhet kring lokala rutiner i
ledningssystemet samt lagar och förordningar.

Region Gotland/Barn- och elevhälsan
Besöksadress Mästergatan 5C

Org nr 212000-0803

Postadress Visborgsallén 19, 62181 Visby

Webbplats www.gotland.se/beh
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Ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1

Beskriv kortfattat HUR det organisatoriska ansvaret för
patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten:
Elevhälsans Medicinska Insats:
Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret för hela verksamheten och representerar vårdgivaren.
Skolsköterskor och skolläkare utgör den medicinska delen av elevhälsan.
På elevhälsans medicinska enhet finns en skolöverläkaretjänst 40 timmar/vecka och en skolläkare 30
timmar/veckan. Under året har skolöverläkaren varit sjukskriven 25% och skolläkaren varit barnledig fram till
september månad. Har därefter arbetat 40 %.
Den totala skolsköterskeresursen 2020 har i grundskolan varit 12,7 tjänster fördelat på 15 skolsköterskor och på
gymnasieskolan 2,9 tjänster fördelat på 3 skolsköterskor. Där ingår även enhetsledare för skolsköterskorna.
Skolöverläkare och enhetsledare för skolsköterskorna ingår i ledningsgruppen.
Medicinskt ledningssystem följas upp och utvärderas fortlöpande. VC och MLA är ansvariga för att säkerhetsställa att
översyn och ev ändringar av arbetssätt och rutiner görs för att eliminera vårdskador samt driva förbättringsarbete.
Respektive medarbetare inom EMI är enskilt ansvariga, att rapportera/göra avvikelse om/vid avsteg från
rutinen/rutiner, klagomål eller synpunkter och rapportera dessa till skolöverläkare eller enhetsledaren för
skolsköterksegruppen, som i sin tur vb till VC.

Elevhälsans Psykologiska Insats:
Se ovan + i enlighet med ledningssytemet skall samtliga medarbetare i verksamheten ta emot synpunkter eller
klagomål och föra dessa vidare till arsvariga. VC och PLA är ansvarig för att säkerhetsställa att översyn görs och
eventuella ändringar vg arbetssätt görs för att eliminera vårdskador samt driva förbättringsarbete.

Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som
genomförts under året
SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §

Beskriv HUR ni genomför egenkontroll:
Elevhälsans Medicinska Insats:
Egenkontroll i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd utövas.
Tar emot och utreder klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från elever, vårdnadshavare, personal,
andra myndigheter, föreningar, organisationer och intressenter.
Avvikelserapporter från verksamhetens personal.
Utreder händelser i verksamheten som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada.
Anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, Lex Maria. Ingen Lex
Maria har gjorts under 2020.
Journalgranskning (fortsatt svårt att genomföra på regelbunden basis då enormt tidsödande och sker i första hand
genom stickprov, i samband med att skolläkare/skolöverläkare/MLS handlägger elevärenden i PMO). Där brister,
felaktigheter i journalhantering eller journalföring framkommer, görs kontinuerligt förbättringar med fokus på
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sekretess, patientsäkerhet, undvikande av vårdskada, försenad vård. Information delges i första hand på gruppnivå
samt i skrift i form av PM, lathundar.

Elevhälsans Psykologiska Insats:
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Beskriv HUR ni utvärderar resultaten från mätningarna:
Elevhälsans Medicinska Insats:
I samband med upprättande av patientsäkerhetsberättelse, sammanställs avvikelser och de ev
förändringar/förbättringar som gjorts samt statistik av betydelse från det gågna läsåret och tas i beaktande vid
fortsatt planering av verksamheten. Genomgång och uppdatering av samtliga dokument/riktilinjer för att fortlöpande
utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.
Interna observationer, systematisk journalgranskning.I ett dokument analysera och sammanställa inkomna
avvikelser, klagomål och synpunkter och utifrån vad som framkommer vidta de åtgärder som krävs för
att säkra verksamhetens kvalitet.

Elevhälsans Psykologiska Insats:
Systematisk granskning av journaler

Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2

Beskriv HUR patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående
kalenderår samt vilka åtgärder som har vidtagits för att öka
patientsäkerheten:
Elevhälsans Medicinska Insats:
Ledningssystem har utarbetats för EMI och som ska godkännas i början av år 2021. Implementering under 2021.
Två-faktorsinloggning av journalsystem.
Hälsouppgifter och vaccinationsmedgivande skickas digitalt, besvaras digitalt, kopplas direkt in i journalen. Detta
handhavande är mer patient- och sekretess säkert än vid pappershantering.
Arbete påbörjats med NPÖ. Det första steget är att EMI ska bli konsumenter.
EMI ingår i pilotprojekt SDK, säker digital kommunikation. Fler aktörer i projektet är BUP och BUM. Remisser,
remissvar, kopia på längd och viktkurva osv. behöver ej som papperskopior skickas med post. En säkrare och
snabbare hantering sker av sekretesshandlingar.
Genom yrkesgruppträffar en gång i månaden, uppdateras EMI:s personal i journalhanteringen PMO.
Avvikelser - flera har upprättats där man återkopplat till externa vårdgrannar om de brister som förekommer.
Samverkan utifrån vissa avvikelser pågår, där arbetet fortgår under 2021.

Elevhälsans Psykologiska Insats:
Fortsatt arbete med att implementera EPI ledningssystem. Extern handledning med fokus på ökad kompetens kring
arbetet enligt HSL. Fortsatt digitalisering av pappersjournaler har fortlöpt. Förutsättningar till två-faktors inloggning
till journalsystemet har skapats varpå vissa användare nu helt gått över till denna inloggningsmetod.
Utbildningsinsats i journalföringssystemet har erbjudits samtliga skolpsykologer. Mentorskap har upprättats för
nyanställda. "Rutin för arkivering av pappersjournaler hos Region Gotlands skolpsykologer" har upprättats.
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Rutiner för att identifiera risker i verksamheten
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §

Beskriv HUR ni fortlöpande bedömer om det finns risk för att
händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i
verksamheten:
Elevhälsans Medicinska Insats:
Tar emot och utreder klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från elever, vårdnadshavare, personal,
andra myndigheter, föreningar, organisationer och intressenter.
Avvikelse upprättas av skolsköterska eller skolläkare som skickar till enhetsledande skolsköterska. Genomgång och
bedömning av inkommande avvikelser, sker tillsammans med skolöverläkare samt med VC vid behov.
Skolsköterskor och skolläkare identifierar och rapporterar till MLA/MLS vid väsentliga förändringar i verksamheten
som kan innebära risk för negativa händelser eller tillbud
- VC och medicinskt ledningsansvariga gör tillsammans en bedömning och riskanalys samt vidtar åtgärder
- VC och medicinskt ledningsansvariga återför bedömningen till verksamheten
- Skolsköterskor aktualiserar till MLA om metoder eller rutiner behöver uppdateras eller skrivas
- Skolsköterskor rapporterar till MLA när skälig anledning finns att misstänka att skolläkare/skolsköterska kan utgöra
fara för patientsäkerhetsarbetet

Elevhälsans Psykologiska Insats:
- Skolpsykologer identifierar och rapporterar till PLA vid väsentliga förändringar i verksamheten som kan innebära
risk för negativa händelser eller tillbud
- VC och PLA gör tillsammans en bedömning och riskanalys samt vidtar åtgärder
- VC och PLA återför bedömningen till verksamheten
- Skolpsykologer aktualiserar till PLA om metoder eller rutiner behöver uppdateras eller skrivas
- Skolpsykologer rapporterar till PLA när skälig anledning finns att misstänka att skolpsykolog kan utgöra fara för
patientsäkerhetsarbetet

Rutiner för händelseanalyser
SFS 2010:659, 3 kap. 3§

Beskriv HUR ni utreder händelser som har medfört eller hade kunnat
medföra en vårdskada:
Elevhälsans Medicinska Insats:
I samband med avvikelse, vidtas nödvändiga åtgärder omedelbart. Vid behov görs händelseanalys med samtliga
berörda verksamheter/medarbetare. Ev justeringar, revideringar av befintliga dokument, upprättande av nya rutiner
implementeras. Ärenden lämnas därefter vidare till verksamhetschef som tillsammans med skolläkare (och ibland
chefsläkare för HSF) tar ställning till ev Lex Maria. Avvikelsen dokumenteras i elevens EMI journal.

Elevhälsans Psykologiska Insats:
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- Skolpsykolog skall utan dröjsesmål rapportera till PLA händelser som har medfört vårdskada eller hade kunnat
medföra vårdskada för elev i sambend med vård och omhändertagande (SOSFS 2005:28)
- För alla skolor används avvikelsesystemet FLEXITE via regionens hemsida
- VC ansvarar för anmälningar enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28), särskild blankett finns på IVO:s hemsida
- Elev och vårdnadshavare skall informeras om anmälan enligt Lex Maria. Skolpsykolog i samråd med PLA ger
informationen samt dokumenterar i Elevhälsans psykologiska journal

Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§

Beskriv hur ni arbetat med informationssäkerhet dvs.
1. de uppföljningar av informationssäkerheten som har gjorts som är av större
betydelse,
2. de riskanalyser som har gjorts,
3. de åtgärder som har vidtagits för förbättring av informationssäkerheten som är
av större betydelse,
4. den utvärdering vårdgivaren har genomfört av skydd mot olovlig åtkomst till
datornätverk och informationssystem,
5. den granskning som har gjorts av hälso- och sjukvårdspersonalens journalföring.
Elevhälsans Medicinska Insats:
Tvåinloggsystem till EMI:s journaler. Digitalisering av hälsouppgifter och vaccinationsmedgivanden. SDK. Inför
införande av nya digitala system, har kontakt tagits med GDPR- ansvarig företrädare.
Arbete pågår med Metodbok för EMI.
Arbete pågår med digital överföring, BVC-EMI
Granskning av journalföring, enligt tidigare beskrivet; stick-prov i samband med skolläkarmottagning. Här behövs
ansvarsfördelning.
Kontroll av behörigheter.

Elevhälsans Psykologiska Insats:
Regelbunden kontroll av behörigheter. Systematisk kontroll av skolpsykologers journaler innehåll.

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §

Beskriv HUR samverkan sker i den egna verksamheten och med
andra vårdgivare för att förebygga att patienter drabbas av en
vårdskada:
Elevhälsans Medicinska Insats:
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Fortlöpande dialog med verksamhetsgrannar: vårdcentral, BUP och BUM.
Inom skolsköterskegruppen utses någon eller några, att vara samverkansansvarig kring olika teman, uppgifter.
Samverkan på systemnivå (vårdcentral, BUP, BUM) drivs av verksamhetschef, MLA, enhetsledare för EMI:s
skolsköterskor.
Rutiner finns för samordnad individuell planering, SIP
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Elevhälsans Psykologiska Insats:
Rutiner finns upprättade för samverkan med elev, vårdnadshavare, övrig skolpersonal, annan vårdgivare samt
socialtjänst. PLA inom Barn- och elevhälsan och PLA inom Barn- och ungdomspsykiatrin har upprättat dialog kring
patientsäkerhetsarbetet.

Hälso- och sjukvårdspersonalens
rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter
SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §

Beskriv HUR personalen rapportera risker och händelser som har
eller hade kunnat medföra en vårdskada. Beskriv också HUR ni
utreder varje rapport:
Elevhälsans Medicinska Insats:
Avvikelse (blankett) upprättas av skolsköterska eller skolläkare och skickas till enhetsledande skolsköterska.
Genomgång och bedömning av inkommande avvikelser sker tillsammans med skolöverläkare och ibland även av VC,
där beslut sedan tas om handläggning, åtgärd.
Digital lösning saknas ännu.

Elevhälsans Psykologiska Insats:
Personalen skall skriftligen rapportera risker och händelser till PLA eller VC varpå sedan PLA eller VC beslutar kring
hur varje rapport skall behandlas.

Beskriv HUR ni tar emot klagomål eller synpunkter från patienter,
närstående, personal, myndigheter, föreningar och andra
intresseorganisationer:
Elevhälsans Medicinska Insats:
Information som kommer EMIs personal till känna efter att ha blivit kontaktade av ovanstående intressenter,
sammanställs i dokument. Dessa dokument analyseras och sammanställs som inkomna avvikelser och utifrån de
klagomål och synpunkter som framkommer, vidtas de åtgärder som krävs för
att säkra verksamhetens kvalitet. I vissa fall kontakatas kvalitetsavdelningen, UAF.
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Elevhälsans Psykologiska Insats:
Personer utanför Barn- och elevhälsan skall lämna klagomål eller synpunkter via skolpsykologer eller direkt till PLA
eller VC.

Beskriv också hur många händelser som har utretts under föregående
kalenderår och hur många vårdskador som har bedömts som
allvarliga:
Elevhälsans Medicinska Insats:
Ett tjugotal avvikelser har analyserats under det gågna året, ingen har bedömts gå vidare med Lex Maria.

Elevhälsans Psykologiska Insats:
6 avvikleser har utretts via PLA.
0 har bedöms som allvarliga.

Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §

Beskriv HUR inkomna rapporter, klagomål och synpunkter
sammanställs och analyseras för att kunna se mönster eller trender
som indikerar brister i verksamhetens kvalitet:
Elevhälsans Medicinska Insats:
Avvikelse upprättas av skolsköterska eller skolläkare som skickar till enhetsledare skolsköterska. Genomgång och
bedömning av inkommande avvikelser, sker tillsammans med skolöverläkare.
I samband med avvikelse, vidtas nödvändiga åtgärder omedelbart. Ärenden lämnas därefter vidare till
verksamhetschef. Ställningstagande till ev Lex Maria anmälan tas av verksamhetschef. Avvikelsen dokumenteras i
elevens EMI journal.
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Elevhälsans Psykologiska Insats:
PLA granskar samtliga rapporter som kommer via den interna avvikelserapporteringen och vidtar direkta åtgärder.

Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §

Beskriv HUR patienterna och deras närstående har erbjudits
möjlighet att medverka i patientsäkerhetsarbetet:
Elevhälsans Medicinska Insats:
Information gällande nya system med möjlighet till återkoppling. Ständig dialog med vårdnadshavare gällande
sekretess och medgivanden.

Elevhälsans Psykologiska Insats:
I samband med att psykologinsatser ges används utvärderingsinstrument till elev eller anhörig. Personer uppmanas
via hemsidor att inkomma med synpunkter på de insatser som skolpsykologerna genomför.

Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3

För att kunna redogöra för resultat behöver ni ha gjort mätningar
eller sammanställningar under året.
Elevhälsans Medicinska Insats:
Säkerheten ökat pga digitalisering. Medicinskt lednigssystem har slutförts. Digital hälsoenkät ger ett konkret
underlag för utvärdering, fortsatt planering och även forskning. Arbetet med utformningen av det praktiska fortgår.
Gymnasiet har varit stängt pga pandemin under vårterminen. Trots detta har skolsköterskor där lyckats genomföra
sina lagstadgade uppgifter som hälsosamtal och vaccinationer genom idogt arbete under höstterminen. Flera
skolssköterskor har även under vårterminen arbetat på sjukhuset pga pandemin. Genom samarbete och
lösningsfokuserat samarbete har skolsköterskor lyckats genomföra sina lagstadgade uppdrag i skolan. Fortsatt
utvecklingsarbete fortsätter pågå under år 2021.
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Elevhälsans Psykologiska Insats:
Under 2020 har patientsäkerhetsarbetet utvecklats avsevärt genom en rad insatser kretsande kring EPI
ledningssystem. Under kalenderåret har fler avvikelser rapporterats in, vilket vittnar om att personer i verksamheten
i större utsträckning än tidigare är delaktiga i arbetet för hög patientsäkerhet. i och med genomförda
journalgranskningar konstateras att journalföringen förbättrats avsevärt och ligger mer i linje med de riktlinjer och
lagar som finns på området. Arbete kvarstår dock. Flera av de prioriterade utvecklingsområden för nästkommande
kalenderår kommer innebära att patientsäkerheten höjs ytterligare.
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Verksamhetsberättelse Science Center Fenomenalen, 2020
Förslag till beslut

•

Verksamhetsberättelsen för Fenomenalen godkänns.

Sammanfattning

Förvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsberättelse för Fenomenalen.
Bakgrunden till att en verksamhetsberättelse utarbetas är dels att nämnden, som
ytterst ansvarig för verksamheten, ska ges en samlad information om den verksamhet
som bedrivits under det gångna året dels utgör verksamhetsberättelsen en av delarna
för ansökan om bidrag hos Skolverket.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att utarbetad verksamhetsberättelse väl speglar den
verksamhet som bedrivits under det gånga året och föreslår därför att nämnden
godkänner densamma.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse för Fenomenalen, år 2020
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-07
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Åtgärder


Säkerställ att det finns tillgång till elevhälsans alla kompetenser i sådan
utsträckning att de, utifrån varje enskild skolas behov, kan användas
främst förebyggande och hälsofrämjande i arbetet med att stödja
elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Motivering till bedömning av brist
I beslut den 26 juni 2019 bedömde Skolinspektionen att Gotlands kommun inte
hade säkerställt att elevhälsans alla kompetenser fanns att tillgå i tillräcklig
utsträckning, för att de utifrån skolenhetens behov skulle kunna genomföra ett
förebyggande och hälsofrämjande arbete som stödjer elevernas utveckling mot
målen. Gotlands kommun förelades i beslutet att vidta åtgärder för att avhjälpa
bristen samt att redovisa dessa åtgärder för Skolinspektionen.
Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen bedömer att det fortfarande inte finns tillgång till elevhälsa i
sådan utsträckning att elevhälsans samlade kompetens främst kan arbeta
förebyggande och hälsofrämjande för eleverna i grundskolan, samt i övrigt
stödja elevernas utveckling mot målen. Av huvudmannens redovisning, samt
tillhörande kompletteringar, går det inte att utläsa att bristen är avhjälpt.
Elevhälsoarbetet förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans
olika kompetenser och övrig personal på respektive skola. Elevhälsans samtliga
kompetenser behöver delta i respektive skolenhets arbete med att identifiera
behov av förebyggande och hälsofrämjande insatser samt vid genomförandet
av dessa. Detta för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Rättslig reglering
Enligt skollagen ska det för eleverna i förskoleklassen och grundskolan finnas
elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och
hälsofrämjande, och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång
till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas
tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av
specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.
I förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165 s. 276) anges bl.a. följande. Arbete
med elevhälsa bör i stor utsträckning vara förebyggande och ha en
hälsofrämjande inriktning. Arbete med elevhälsa förutsätter vidare en hög grad
av samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper samt
att det finns kompetens att tillgå för detta arbete. Det står också att generellt
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inriktade uppgifter, där elevhälsans medverkan är viktig, rör elevernas
arbetsmiljö, skolans värdegrund som t.ex. arbetet mot kränkande behandling
och undervisningen om tobak, alkohol och andra droger och övrig
livsstilsrelaterad ohälsa, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning
m.m. Vidare har elevhälsan ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar
till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor.
Skolinspektionens utredning
Av huvudmannens redovisning av vidtagna åtgärder framgår inte att det finns
tillgång till elevhälsans samtliga kompetenser i sådan utsträckning att de,
utifrån varje enskild skolas behov, kan användas främst förebyggande och
hälsofrämjande. I huvudmannens redovisning, som inkom till
Skolinspektionen den 29 januari 2020, uppger huvudmannen att bristen är
avhjälpt. I redovisningen saknas dock uppgifter som styrker detta. Enligt
huvudmannens redovisning skulle bristen följas upp genom en utvärdering av
läsåret 2019/20 och utifrån denna uppföljning skulle sedan en planering inför
läsåret 2020/21 göras. Skolinspektionen begärde utifrån detta att Gotlands
kommun skulle komplettera med en redovisning av resultatet från dessa
utvärderingar. Kompletteringen inkom till Skolinspektionen den 15 september
2020.
Inte heller av huvudmannens komplettering framgår att tillgång till elevhälsans
alla kompetenser nu finns i sådan utsträckning att de främst kan användas för
förebyggande och hälsofrämjande insatser. Kompletteringen visar inte att
elevhälsan är delaktig i skolenheternas arbete med att identifiera behov av
förebyggande och hälsofrämjande insatser samt vid genomförandet av dessa.
Huvudmannen uppger visserligen att alla elever har tillgång till elevhälsans
kompetenser samt att rektorerna bedömer att tillgången på specialpedagoger
och speciallärare ligger på en adekvat nivå. Dock framgår även att
huvudmannen önskar en ökad tillgång på elevhälsans kompetenser.
Huvudmannen hänvisar i kompletteringen till det bifogade dokumentet
Framtidens förskola och grundskola. I detta dokument finns bland annat följande
att läsa. ”Skollagens krav på att eleverna ska ha tillgång till elevhälsopersonal
på skolan är svår att uppfylla utifrån den skolorganisation som finns på plats
idag. Många medarbetare i Barn- och elevhälsan upplever att de är för få i
förhållande till antal skolenheter och elever med insatsbehov.”
Motivering till val av verktyg
Då Gotlands kommuns verksamhet inte uppfyller de krav som följer av de
föreskrifter som gäller för verksamheten, föreligger skäl att förelägga Gotlands
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kommun att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa
bristerna.
Avhjälpta brister i verksamheten
Förutsättningar för utbildningen
Bedömning av brist
Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Gotlands kommun inte
uppfyllde författningskraven avseende att:


Huvudmannen ser till att det vid grundskoleenheterna erbjuds
studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det
(5 kap. 4 § skolförordningen).

Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Gotlands
kommun har avhjälpt denna brist.
Motivering
I beslut den 26 juni 2019 bedömde Skolinspektionen att det fanns brister i
Gotlands kommuns arbete med att se till att alla elever i behov av
studiehandledning på modersmålet erbjöds detta utifrån varje elevs behov.
Gotlands kommun förelades i beslutet att vidta åtgärder för att avhjälpa bristen
samt att redovisa dessa åtgärder för Skolinspektionen.
Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen bedömer att det utifrån huvudmannens redovisade åtgärder
inte framkommer annat än att bristen är avhjälpt.
Vad som framgår av huvudmannens redovisning
Av huvudmannens redovisning av vidtagna åtgärder, samt tillhörande
komplettering, framgår att Gotlands kommun nu säkerställer att de elever som
har behov av studiehandledning på modersmålet får detta. Det framgår vidare
att en effekt av de åtgärder som har vidtagits, är att ansökningar om
studiehandledning nu inkommer för ett större antal elever samt att fler rektorer
ansöker om studiehandledning för fler timmar per elev. Av redovisningen
framgår även att huvudmannen har genomfört informationsinsatser, riktade till
chefer respektive medarbetare, kring rätten till studiehandledning. Det framgår
även att en tydligare struktur för planering och uppföljning av
studiehandledning mellan ämneslärare, studiehandledare och elever är
implementerad. Vidare framgår att i de språk där det är svårt att rekrytera
studiehandledare, köps tjänsten nu in från annan kommun och genomförs som
fjärrundervisning.
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Styrning och utveckling av utbildningen
Bedömning av brist
Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Gotlands kommun inte
uppfyllde författningskraven avseende att:


Huvudmannen ser till att det inom ramen för utbildningen bedrivs ett
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever,
samt tar emot anmälningar om kränkande behandling från rektorer (6
kap. 6-10 §§ skollagen; Lgr 11, 1 Skolans värdegrund och uppdrag,
Grundläggande värden).

Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Gotlands
kommun har avhjälpt denna brist.
Motivering
I beslut den 26 juni 2019 bedömde Skolinspektionen att det fanns brister i
Gotlands kommuns arbete med att se till att all kränkande behandling anmäls
till rektorn och sedan vidare till huvudmannen. Gotlands kommun förelades i
beslutet att vidta åtgärder för att avhjälpa bristen samt att redovisa dessa
åtgärder för Skolinspektionen.
Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen bedömer att det utifrån huvudmannens redovisade åtgärder
inte framkommer annat än att bristen är avhjälpt.
Vad som framgår av huvudmannens redovisning
Av huvudmannens redovisning av vidtagna åtgärder, samt tillhörande
komplettering, framgår att Gotlands kommun nu ser till att kränkande
behandling anmäls till rektorn och sedan vidare till huvudmannen. Av
redovisningen framgår bland annat följande. Huvudmannen har skapat och
implementerat en rutin för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling. Huvudmannen har även skapat och implementerat en
e-tjänst för anmälan om kränkande behandling. Det framgår att e-tjänsten har
underlättat anmälnings- och uppföljningsförfarandet för både rektorn och
huvudmannen. Det framgår även att huvudmannen sett en ökning av antalet
anmälningar om kränkande behandling.
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Med anledning av den rådande situationen med risker för
smittspridning av Covid-19
Många skolor är i dagsläget starkt påverkade av de åtgärder som vidtas med
anledning av Covid-19. Följden kan vara stor frånvaro av personal eller att
resurser måste tas i anspråk för nya förhållanden. Skolinspektionen anpassar
för närvarande på olika sätt sin tillsyn och granskning. Mer information finns
på www.skolinspektionen.se. Vi följer kontinuerligt situationen och hur den
påverkar skolsystemet i olika delar av landet. Eftersom skolan fortfarande är
aktiv, och ska fortgå men under andra omständigheter, menar
Skolinspektionen dock att det är viktigt att följa upp de brister som
framkommit i tidigare genomförd tillsyn. Skolinspektionen har i detta beslut
satt uppföljningstiden med hänsyn till rådande omständigheter.
Uppföljningstiden kan komma att förlängas ytterligare om förutsättningarna
förändras. Om du som huvudman behöver längre uppföljningstid kontakta
Skolinspektionen för prövning.

Uppföljning av tillsyn i Gotlands kommun
Skolinspektionen genomförde under våren 2019 tillsyn av huvudmannen
Gotlands kommuns ansvarstagande för förskola, fritidshem, grundskola och
gymnasieskola. Den 20 juni 2019 fattade Skolinspektionen beslut efter tillsynen
av huvudmannens ansvarstagande för fritidshem. Skolinspektionen har nu
gjort en uppföljning av de brister som framkom i detta beslut.
Uppföljningen bygger på den redovisning av vidtagna åtgärder som Gotlands
kommun inkom med den 29 januari 2020 samt efterföljande kompletteringar
inkomna den 15 september och den 22 oktober 2020.

Sammanfattning av kvarstående brister
Enligt Skolinspektionens bedömning är nedanstående brister ännu ej tillfullo
åtgärdade. Skolinspektionen konstaterar att Gotlands kommun inte uppfyller
författningskraven avseende att:
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Åtgärder
Huvudmannen ska:


Se till att fortlöpande följa upp och säkerställa att grupperna i
fritidshemmet har en lämplig sammansättning och storlek, som
tillgodoser den enskilda elevens och gruppens behov i relation
till fritidshemmets uppdrag.

Motivering till bedömning av brist
I beslut den 20 juni 2019 bedömde Skolinspektionen att det fanns brister i
huvudmannens arbete med att se till att elevgrupperna vid fritidshemmen
hade en lämplig sammansättning och storlek. Gotlands kommun förelades i
beslutet att vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna samt att redovisa dessa
åtgärder för Skolinspektionen.
Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen bedömer att det fortfarande finns brister i huvudmannens
arbete med att se till att elevgrupperna vid fritidshemmen har en lämplig
sammansättning och storlek. Av huvudmannens redovisning med efterföljande
kompletteringar, framgår inte att bristerna är åtgärdade. Bristerna riskerar att
leda till att alla elever inte erbjuds en utbildning i fritidshemmet i enlighet med
utbildningens syfte, vilket kan få till följd att eleverna inte ges de
förutsättningar till utveckling och lärande som undervisningen i fritidshemmet
är tänkt att stimulera.
Rättslig reglering
I 14 kap. 9 § skollagen anges att huvudmannen ska se till att elevgrupperna har
en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds
en god miljö.
I förarbetena till skollagen anges följande.
Förutsättningarna varierar från grupp till grupp och från tid till annan och det
är alltid nödvändigt att anpassa gruppstorlekar och personaltäthet till de
förutsättningar som råder i varje förskola (prop. 2009/2010:165 s. 405). Att
barngruppen är lämpligt sammansatt avser såväl ålders- som könssammansättningen i barngruppen. Beträffande barngruppens storlek så får den givetvis
inte vara för stor i förhållande till personalstyrkan om kraven på pedagogiskt
innehåll skall kunna upprätthållas. Personaldimensionering och barngruppens
storlek bör anpassas till de varierande förutsättningarna i olika barngrupper
(prop. 1993/94:11 s. 45).
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Skolinspektionens utredning gällande elevgruppernas sammansättning och storlek
Av huvudmannens redovisning av vidtagna åtgärder framgår inte att Gotlands
kommun säkerställer att elevgrupperna vid fritidshemmen har en lämplig
sammansättning och storlek. Av redovisningen framgår att rektorsgruppen har
fått diskutera lösningar på bristen och att ett antal lösningar på bristen har
beslutats. Åtgärderna skulle enligt huvudmannen följas upp vid vårens
kvalitetsuppföljningssamtal och redovisas i Analys rapport VÅR. Mot bakgrund
av detta begärde Skolinspektionen att huvudmannen skulle komplettera med
resultaten av uppföljningarna. Kompletteringen inkom till Skolinspektionen
den 15 september 2020.
Av huvudmannens komplettering framgår inte att Gotlands kommun
säkerställer att elevgrupperna vid fritidshemmen har en lämplig
sammansättning och storlek. Redovisning av eventuell uppföljning av
åtgärderna saknas vidare i Analysrapport VÅR. Det framgår dock att
huvudmannen i sin pågående utredning Framtidens förskola och skola har tagit
med att elevgrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek. I det
bifogade dokumentet Framtidens förskola och grundskola, anges bland annat
följande: ”Kvaliteten på grundskolornas lokaler varierar kraftigt. Många lokaler
håller hög kvalitet och är ändamålsenliga ur ett pedagogiskt perspektiv. Andra
skolor har betydligt sämre lokalmässiga förutsättningar. Till stor del beror
skillnaderna på storleken och när skolorna är byggda. De mer nybyggda
skolorna har i högre utsträckning en bra pedagogisk miljö med grupprum,
avdelningsmöjligheter och bra ytor för pedagogisk personal.” Av
kompletteringen framgår vidare, att flera delar av kommunens planerade
utvärderingar inte har kunnat genomföras på grund av den pågående
pandemin.
Motivering till val av verktyg
Då Gotlands kommuns verksamhet inte uppfyller de krav som följer av de
föreskrifter som gäller för verksamheten, föreligger skäl att förelägga Gotlands
kommun att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa
bristerna.
Styrning och utveckling av utbildningen
Bedömning av brist
Skolinspektionen konstaterar att Gotlands kommun inte uppfyller
författningskraven avseende att:


Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen i förhållande till de
nationella målen, och dokumenterar denna uppföljning (1 kap. 9 §, 4
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kap. 3 och 5-6 §§ skollagen; Lgr 11, 4 Fritidshemmets syfte och centrala
innehåll)
Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar
huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder för att säkerställa en
likvärdig utbildning, och dokumenterar de beslutade åtgärderna (1 kap.
9 §, 4 kap. 3 och 6 §§ skollagen)
Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och
genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras (1 kap. 9 §, 4
kap. 3 och 6-7 §§ skollagen)

Åtgärder
Huvudmannen ska se till att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. I detta
ingår:







att fritidshemsverksamheten kontinuerligt följs upp, så att det
finns tillräckligt underlag för att analysera verksamhetens arbete
mot de nationella målen i läroplanen,
att de resultat som framkommer vid uppföljningen analyseras
för att identifiera sådana faktorer som påverkar och orsakar
måluppfyllelsen,
att det beslutas om, planeras och genomförs nödvändiga
utvecklingsåtgärder utifrån analysen av måluppfyllelsen och
att samtliga delar i det systematiska kvalitetsarbetet
dokumenteras.

Motivering till bedömning av brist
I beslut den 26 juni 2019 bedömde Skolinspektionen att det fanns brister i
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Det framkom att kommunens
uppföljning av verksamheten vid fritidshemmen var bristfällig. Gotlands
kommun förelades i beslutet att vidta åtgärder för att avhjälpa bristen samt att
redovisa dessa åtgärder för Skolinspektionen.
Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen bedömer att det fortfarande finns brister i huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete. Av huvudmannens redovisning, samt
efterföljande komplettering, framgår att uppföljningar som skulle ha legat till
grund för det systematiska kvalitetsarbetet för fritidshem, inte har kunnat
genomföras på grund av den pågående pandemin. Bristerna i uppföljningen
medför att huvudmannen saknar underlag för att analysera fritidshemmens
resultat och för att utifrån detta kunna besluta om relevanta och nödvändiga
utvecklingsåtgärder. Detta riskerar att leda till att alla elever inte ges
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förutsättningar att utveckla de förmågor som undervisningen i fritidshemmet
ska ge dem förutsättningar att utveckla.
Rättslig reglering
Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet bedriva ett
systematiskt kvalitetsarbete genom att planera, följa upp och utveckla
verksamheten. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de
mål som finns för utbildningen i skollagen och andra föreskrifter uppfylls. Det
systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.
Av förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165 s. 306) framgår att
huvudmannen har det yttersta ansvaret för genomförandet av utbildningen,
vilket ger huvudmannen en central roll när det gäller att bedriva ett
kvalitetsarbete som ska garantera kvalitet och likvärdighet. Kvalitetsarbete ska
bygga på de uppgifter som framkommer i verksamheternas kvalitetsarbete och
på andra uppgifter som är väsentliga för uppföljningen och utvecklingen.
Enligt Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete för
skolväsendet (SKOLFS 2012:98) innebär systematiskt och kontinuerligt, att
arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig
utveckling. Varje huvudman och varje skolenhet måste därför hitta sina former
och rutiner för kvalitetsarbetet. Utgångspunkten är alltid densamma, att
identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i förhållande till de
nationella målen. Huvudmannen behöver därför klargöra hur detta arbete ska
bedrivas.
Skolinspektionens utredning
Av huvudmannens redovisning av vidtagna åtgärder, framgår att
uppföljningar som skulle legat till grund för huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete för fritidshemmet inte har kunnat genomföras på grund av den
pågående pandemin. Av redovisningen framgår vidare att huvudmannen
planerar att följa upp vidtagna åtgärder genom en personalenkät utifrån LGR
11 kap 4 under höstterminen 2020. Det framgår även att huvudmannen
planerar att genomföra elevenkäter alternativt samtal med elevgrupper för att
få en god uppfattning av fritidshemmens kvalitet.
Motivering till val av verktyg
Då Gotlands kommuns verksamhet inte uppfyller de krav som följer av de
föreskrifter som gäller för verksamheten, föreligger skäl att förelägga Gotlands
kommun att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa
bristerna.
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Avhjälpt brist i verksamheten
Förutsättningar för utbildningen i fritidshemmet
Skolinspektionen konstaterar att Gotlands kommun inte uppfyller
författningskraven avseende att:


Undervisningen i fritidshemmet erbjuder eleverna en meningsfull fritid
och rekreation (14 kap. 2 § skollagen; Lgr 11, 4 Fritidshemmets syfte)

Motivering
I beslut den 26 juni 2019 bedömde Skolinspektionen att det fanns brister i
Gotlands kommuns arbete med att se till att all kränkande behandling
anmäldes till rektorn och sedan vidare till huvudmannen. Gotlands kommun
förelades i beslutet att vidta åtgärder för att avhjälpa bristen samt redovisa
dessa åtgärder för Skolinspektionen.
Skolinspektionen bedömer att det utifrån huvudmannens redovisade åtgärder
inte framkommer annat än att bristen är avhjälpt.
Av huvudmannens redovisning framgår följande. En grupp med
fritidspedagoger/fritidshemslärare, rektorer och kvalitetsutvecklare har
diskuterat begreppet vila och rekreation och dess innebörd. Alla enades om att
det innebär att eleverna är delaktiga i planeringen av verksamheten och ges tid
för återhämtning. Vad som innebär återhämtning för en elev kan vara något
helt annat för en annan elev. Det innebär att om en elev exempelvis vill spela
fotboll, läsa i biblioteket, ingå i ett tema eller leka med kompisar ute eller inne
har möjlighet att välja det. Alla elever har möjlighet att dra sig undan och vila
under uppsikt av personalen.
Av huvudmannens redovisade uppgifter framgår vidare att förvaltningen har i
uppdrag att genomföra en översyn av grundskola och fritidshemmet på
Gotland. Två handläggare från förvaltningen ska syna samtliga lokaler och se
hur fritidshemmets lokaler är beskaffade vad det gäller att skapa rum i
rummen som ger möjlighet till vila och rekreation.
Styrning och utveckling av utbildningen
Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Gotlands kommun inte
uppfyllde författningskraven avseende att:


Huvudmannen ser till att det inom ramen för utbildningen i
fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet bedrivs ett målinriktat
arbete för att motverka kränkande behandling av elever samt tar emot
anmälningar om kränkande behandling från rektorer (6 kap. 6-10 §§
skollagen; Lgr 11, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, Grundläggande
värden)

Skolinspektionen
Box 23069, 104 35 Stockholm

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2019/129
25 januari 2021

Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Barn- och utbildningsnämnden

Skolinspektionens beslut. Regelbunden tillsyn av huvudman
Gotlands kommun; förskolan, fritidshemmet, samt
grundskolan inklusive förskoleklass
Förslag till beslut



Informationen tas emot

Sammanfattning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ska redovisa svar till Skolinspektionen enligt
nedanstående beskrivning. Förvaltningen redovisar respektive svar för nämndens
arbetsutskott.
Ärendebeskrivning

Beslut efter uppföljning för förskola efter tillsyn i Gotlands kommun 2020-11-10
Styrning och utveckling av utbildningen
Huvudmannen ser till att det inom ramen för utbildningen i förskolan bedrivs ett
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn samt tar emot
anmälningar om kränkande behandling från rektorer.
Brist avhjälpt
Beslut efter uppföljning för fritidshem 2020-12-15
Förutsättningar för utbildningen i fritidshemmet
Huvudmannen ser till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek,
och att eleverna i övrigt erbjuds en god miljö.
Föreläggande
Redovisning 2021-06-20
Styrning och utveckling av utbildningen
Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen i förhållande till de nationella
målen, och dokumenterar denna uppföljning. (ex. enkät jan/febr. 2021)
Föreläggande
Redovisning 2021-06-20
Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen
om nödvändiga utvecklingsåtgärder för att säkerställa en likvärdig utbildning, och
dokumenterar de beslutade åtgärderna.
Föreläggande
Redovisning 2021-06-20
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Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför
dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras.
Föreläggande
Redovisning 2021-06-20
Förutsättningar för utbildningen i fritidshemmet
Undervisningen i fritidshemmet erbjuder eleverna en meningsfull fritid och
rekreation.
Brist avhjälpt
Styrning och utveckling av utbildningen
Huvudmannen ser till att det inom ramen för utbildningen i fritidshemmet bedrivs
ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever samt tar emot
anmälningar om kränkande behandling från rektorer.
Brist avhjälpt
Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola 2020-11-05
Förutsättningar för utbildningen
Huvudmannen ser till att det på grundskoleenheterna finns tillgång till elevhälsa för
eleverna i förskoleklass och grundskola, så att den kan användas främst förebyggande
och hälsofrämjande och för att stödja elevernas utveckling mot målen.
Föreläggande
Redovisning 2021-03-08
Förutsättningar för utbildningen
Huvudmannen ser till att det vid grundskoleenheterna erbjuds studiehandledning på
modersmålet till de elever som behöver det.
Brist avhjälpt
Styrning och utveckling av utbildningen
Huvudmannen ser till att det inom ramen för utbildningen bedrivs ett målinriktat
arbete för att motverka kränkande behandling av elever, samt tar emot anmälningar
om kränkande behandling från rektorer.
Brist avhjälpt
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Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Motion: Hemmasittarteam
2020-10-26

De senaste åren har antalet barn och ungdomar med psykisk ohälsa ökat
på Gotland. Att ett barn mår psykiskt dåligt kan visa sig på många olika
sätt. Exempelvis genom ilska, magont, huvudvärk eller att ha svårt att
sova. Att barn som mår dåligt börjar stanna hemma från skolan är inte
ovanligt. Inte heller att hen isolerar sig från både vuxna och jämnåriga.
Risken att fastna i alkohol eller drogmissbruk ökar, precis som för vuxna
som inte mår bra.
Många barn och unga tillbringar mycket tid på internet. Sociala medier
och dataspel är en naturlig del i mångas vardag. Det behöver inte vara
ett tecken på att man mår dåligt. Men att ofta befinna sig i miljöer där
det är lätt att jämföra sig med och bli jämförd med andra, är inget som
brukar bidra till hög självkänsla eller att må bra.
Inom Gotlands grundskolor finns det i dagsläget runt 30 elever som
varje dag stannar hemma från skolan. Denna grupp elever kallas ibland
hemmasittare. Försök att förändra situationen har gjorts från både
föräldrar och skola, men utan resultat. Något mer måste nu göras för att
dessa elever ska få den skolgång de har rätt till.
Här behövs samverkan mellan olika resurser både i och utanför skolans
värld. Barn – och elevhälsan, resurser inom socialtjänsten och barn och
ungdomspsykiatrin är exempel på verksamheter som berörs och som
tillsammans kan göra skillnad.
Ungdomskraft - en verksamhet inom Regionen som vänder sig till
unga mellan 16-20 år som varken går i skolan eller arbetar, är ett bra
exempel på att samverkan ofta ger bra resultat.
Inför att Ungdomskraft blev permanent verksamhet i Regionen, gjordes
beräkningar som visar att varje ungdom som inte fullföljer skolan kostar
samhället minst 10 miljoner kr före trettioårsålder.
Att inte investera i verksamhet för de elever som idag är hemmasittare
kommer att kosta Region Gotland närmare 300 miljoner kronor. Pengar
som vi mycket hellre satsar på att hjälpa barn och unga att aldrig hamna
i utanförskap.
Vi yrkar därför:





Att Region Gotland i dialog med berörda nämnder och
förvaltningar avsätter medel för att skapa ett ”hemma-sittarteam” med kompetenser från skola, socialtjänst och hälso- och
sjukvård.
Att hemmasittar-teamet får uppdraget att genom
relationsbyggande arbete förmå elever att återvända till skolan.
Att återvändande elever får en kontaktperson i hemmasittarteamet som till en början finns med som stöd i skolan.

Saga Carlgren (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)
Peter Barnard (V)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2020/1100
11 januari 2021

Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Barn- och utbildningsnämnden

Motion. Hemmasittarteam
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå
regionfullmäktige att motionen kan anses besvarad med hänvisning till det arbete
som pågår inom samverkansstrukturen Barn och Unga.

Sammanfattning

Vänsterpartiet har vid fullmäktige inkommit med motion gällande införandet av så
kallat hemmasittarteam.
- Att Region Gotland i dialog med berörda nämnder och förvaltningar avsätter
medel för att skapa ett ”hemma-sittar-team” med kompetenser från skola,
socialtjänst och hälso- och sjukvård.
- Att hemmasittar-teamet får uppdraget att genom relationsbyggande arbete
förmå elever att återvända till skolan.
- Att återvändande elever får en kontaktperson i hemmasittar-teamet som till
en början finns med som stöd i skolan.
Motionen har remitterats vidare från regionstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden, samtliga
nämnder som ingår i den gemensamma samverkansstrukturen för Barn och unga
(tidigare nämnd BarnSam). Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har berett
motionen tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
socialförvaltningen inom ramen för samverkansstrukturen.
Ärendebeskrivning

Forskning visar att en lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn mot
psykisk ohälsa längre fram i livet, och i förlängningen även olika former av sociala
problem som till exempel kriminalitet och missbruk.
Kunskapen om problematisk skolfrånvaro är god inom Region Gotland. Tidigare
benämning som använts är ”hemmasittare” vilket bör undvikas då det ger
föreställning om att svårigheterna ligger enbart hos individen. Begreppet
problematisk skolfrånvaro har vidgats till att beröra all slags frånvaro, såväl så kallad
ogiltig som giltig frånvaro.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2020/1100

Inom främst utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har man under de senaste åren
tagit ett helhetsgrepp kring den problematiska frånvaron genom att dels utveckla den
systematiska uppföljningen av all skolfrånvaro. Den så kallade ”Närvarogruppen”
med representanter från elevhälsan, specialpedagogiska nätverket, Ungdomskraft och
centrala förvaltningen träffas kontinuerligt och följer upp frånvaron. En
handlingsplan för att förebygga, förhindra och åtgärda skolfrånvaro togs fram och
fastställdes 2017-10-23. Tydlig närvarokontroll och uppföljning av hög frånvaro
genomförs vilket har inneburit att ”riskelever” numera fångas upp i ett tidigt skede.
Ett flertal olika evidensbaserade utvecklingsarbeten har genomförts under senaste
tiden, som syftar till att förebygga skolfrånvaro, t ex ”Tillgängliga lärmiljöer”.
Dessutom ska inom ramen för SKR:s projekt ”Fullföljd utbildning” utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen delta i ett utvecklingsprogram under 2021. Syftet är att
utveckla det förebyggande arbetet och att ge fler unga möjligheter att bli behöriga till
gymnasiet och fullfölja sin utbildning där. Det är ett gemensamt utvecklingsarbete
mellan högstadiet, gymnasiet och Ungdomskraft.
Frågan om problematisk skolfrånvaro är även högst aktuell inom samverkansforumet
Barn och unga och är en av de beslutade samverkansaktiviteterna för 2021. En
arbetsgrupp med deltagare från de tre förvaltningarna bildas där man ska se över
möjligheterna till samverkande arbetssätt för tidigare insatser som inte kräver
remisser eller beslut. Hur det mer exakt kan komma att se ut eller fungera är det som
är arbetsgruppens uppdrag.
Bedömning

Det är utbildnings- och arbetslivsförvaltningens bedömning att problematisk
skolfrånvaro är en prioriterad fråga. Rutiner och arbetssätt har utvecklats mycket
inom förvaltningen på senare tid, men behöver ha ett fortsatt fokus även framåt.
Vikten av samverkan med andra aktörer är stor och inom samverkansstrukturen Barn
och unga är frågan aktuell med ett uppdrag för 2021. Vad det exakt kommer att leda
till är för tidigt att säga och med hänvisning till det arbetet bedömer förvaltningen att
motionen kan anses besvarad.
Beslutsunderlag
Motion från Vänsterpartiet: Hemmasittarteam 2020-10-26
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-11
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Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Motion:
Föräldrautbildning till nya och blivande
föräldrar
2020-10-26

Att bli förälder är bland det mest omtumlande en människa kan vara med om. En ny
livssituation med utmaningar som många kan behöva stöd i att hantera. Det faktum Att 50
procent av alla skilsmässor sker under ett barns första levnadsår, säger något om hur skör
tillvaron kan upplevas för nyblivna föräldrar. Vi tror att de flesta skulle välkomna mer stöd
från samhället kring föräldraskapet.
Vi vet att goda uppväxtvillkor spelar roll för hur framtiden kan komma att te sig längre fram i
livet. ”Det är bättre att bygga starka barn, än att laga trasiga vuxna”. Så står det i
Vänsterpartiets nyligen framtagna rapport om Barn och Unga på Gotland.
Att vi nu ser antalet anmälningar till socialtjänsten gällande barn och unga som far illa öka, är
mycket oroväckande. Likaså att den psykiska ohälsan växer, inte minst hos just barn och
unga. Vi pratar ofta om vikten av förebyggande insatser för att människor inte senare i livet
ska hamna i utanförskap. Exempel på sådana insatser finns i flera kommuner runtom i landet.
Kanske är den så kallade Rinkebymodellen, som socialminister Lena Hallengren pekat ut som
en framgångsmodell, en av de mest kända. Där har stöd riktats till föräldrar i socioekonomiskt
utsatta områden. Från Vänsterpartiet tror vi att samma slags insats behöver göras generellt, så
att de allra flesta förstagångsföräldrar nås.
Under 2018 påbörjades ett lokalt arbete på Gotland utifrån statliga medel riktade till hälsooch sjukvården och Barnhälsovården. Ett litet urval av familjer fick hembesök utifrån ett
arbetssätt som liknar Rinkebymodellens, bortsett från att insatsen alltså inte nådde ut
generellt. Tyvärr avslutades detta försök utan utvärdering.
Tidigare i höst fick Hälso – och sjukvårdsnämnden (HSN) samt Socialnämnden (SON)
besluta om ett eventuellt pilotprojekt med utökade och gemensamma hembesök till
förstagångsföräldrar. Tyvärr valde den borgerliga majoriteten i SON att rösta nej till förslaget,
vilket räckte för att ingen pilot kommer att bli av.

För att nå så många som möjligt i det förebyggande arbetet är det viktigt med breda insatser i
samverkan med förskola och skola.
Vi yrkar därför:




Att uppdra åt barnavårdscentralen att i samverkan med förskola och skola
ta fram en modell för föräldrautbildning, med målet att nå alla föräldrar.
Att barnavårdscentral, mödravårdscentral i samverkan med förskola och skola ges
särskilt uppdrag och resurser för att följa upp och stötta familjer under barnens första
uppväxtår.
Att föräldrautbildning även ska erbjudas föräldrar med fler än ett barn.

Saga Carlgren (V)

Thomas Gustafsson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Jörgen Benzler (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2020/1105
21 december 2020

Handläggare
Elisabeth Jonsson-Höök
Maria Benczy

Barn- och utbildningsnämnden

Motion. Föräldrautbildning till blivande och nyblivna föräldrar.

Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå
regionfullmäktige att motionen kan anses besvarad med hänvisning till det arbete
som pågår inom samverkansstrukturen Barn och Unga (tidigare BarnSam).

Sammanfattning

Vänsterpartiet har i regionfullmäktige yrkat på att:
uppdra åt barnavårdscentralen att i samverkan med förskola och skola ta fram en
modell för föräldrautbildning, med målet att nå alla föräldrar.
 barnavårdscentral, mödravårdscentral i samverkan med förskola och skola ges ett
särskilt uppdrag och resurser för att följa upp och stötta familjer under barnens
första uppväxtår.
 föräldrautbildning ska erbjudas föräldrar med fler än ett barn.
Vänsterpartiet anger som bakgrund till sina yrkanden dels den ökande psykiska
ohälsan och oron för att barn far illa samt dels att det tidigare förslaget till utökade
hembesök avslogs.


Motionen har via regionstyrelsen remitterats till barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden, samtliga ingående i
samverkansstrukturen Barn och Unga (tidigare kallad BarnSam). Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen har berett motionen tillsammans med socialförvaltningen
samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom ramen för samverkansstrukturen.
Ärendebeskrivning

Uppdraget att på olika sätt stödja föräldrar genom till exempel föräldrautbildningar
delas av flera verksamheter, nämligen mödravården, barnhälsovården, öppen förskola
och vid behov även av socialtjänstens öppna insatser.
Mödravården erbjuder föräldrautbildning inför förlossning, och även föräldrastöd till
unga föräldrar i samarbete med öppna förskolan.
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Till dess att barnet börjar skolan är det barnhälsovårdens uppdrag att bidra till bästa
möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn i enlighet med det nationella
programmet i rikshandboken. Stöd och utbildning i föräldraskapet erbjuds till alla
föräldrar. Dels erbjuds föräldrautbildning i gruppform under barnets första
levnadsår, en insats som dock tyvärr inte alltid når de som kan tros behöva den mest,
då den kräver ett eget engagemang. Huvuddelen av föräldraskapsstödet sker dock i
BHV-sjuksköterskans individuella möten med familjen, besök som kan variera i
frekvens utifrån det tredelade programmet med insats efter behov. Utöver barnens
besök får också båda föräldrarna individuella enskilda föräldrasamtal med sin BHVssk, först om det psykiska måendet och omställningen till förälder, senare om
levnadsvanor. Barnhälsovården på Gotland har under hösten 2020 också påbörjat
arbetssättet BarnSäkert. Det är en metod med frågor till alla föräldrar vid sex utvalda
besök på BVC från 0- 4 års ålder, som syftar till att på tidigt stadium identifiera olika
slags stödbehov hos familjen. Detta blir utgångspunkt för besökets hälsosamtal och
ger möjlighet att lotsa vidare till adekvat stöd.
Utöver BHV-sjuksköterskornas föräldrastödjande roll arbetar MBHV-psykologer
med utökat föräldraskapsstöd på indikation, men med en hälsofrämjande och
förebyggande inriktning.
Samverkan sker i föräldragrupper med såväl öppna förskolan som Socialtjänstens
familjestödsenhet.
Socialtjänstens familjestödsenhet erbjuder individuella råd och stödsamtal
stödgruppsverksamhet för föräldrar/omsorgspersoner till barn 0-5 år. Både råd och
stödsamtal och stödgrupper är öppna insatser och journalförs då inte. Individuell
råd- och stödkontakt som öppen insats uppgår till ca 5 individuella
samtal. Familjestödsenheten kan även erbjuda betydligt mer omfattande insatser för
målgruppen men då behöver kontakten hos oss föregås av en utredning och ett
biståndsbeslut.
Förskola och skola har inte ett primärt uppdrag gentemot föräldrarna, men den
pedagogiska verksamheten arbetar med normer och värden, och att på olika sätt
arbeta för att barnet ska utveckla en trygg identitet och ha en hälsofrämjande
skolgång.
Öppen förskola är inte en lagstadgad verksamhet och kan därmed utformas olika. På
Gotlands öppna förskolor arbetar pedagogisk personal. I uppdraget ingår att erbjuda
gruppverksamhet och stöd i föräldraskapet. Viss samverkan finns med mödravården,
biblioteken och barnhälsovården.
Inom ramen för samverkansstrukturen Barn och Unga (tidigare BarnSam)
identifieras områden mellan de ingående förvaltningarnas uppdrag som har behov av
att samordnas eller utvecklas. Där är stöd och utbildning till blivande och nyblivna
föräldrar en fråga som varit aktuell inom samverkansstrukturen en längre tid och fått
särskilt fokus under senaste året. Vid inventering konstaterar man att det inte råder
brist på olika stödinsatser till föräldrar, men att det kan upplevas otydligt för både
medarbetare och medborgare vem som ansvarar för vad, och hur man som förälder
kan få ta del av stöd.
Därför genomförs ett arbete med att tydliggöra och beskriva insatser och stöd på
individ och gruppnivå för blivande föräldrar och föräldrar till barn 0-5 år inom de
olika förvaltningarnas verksamheter som arbetar med målgruppen. Detta syftar till att
förenkla och synliggöra utbudet dels till föräldrar, men även för medarbetare som
arbetar i de olika verksamheterna med målgruppen. Målet är att det ska vara enkelt
och överskådligt, både att se vad samtliga blivande och nyblivna föräldrar erbjuds,
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men även vilket mer kvalificerat stöd som finns beroende på behovet hos familjen
eller barnet.
Bedömning

Det är förvaltningens bedömning att det arbete som pågår inom
samverkansstrukturen med syftet att tydliggöra de olika föräldrastödsinsatserna anses
därmed vara tillräckligt.
Beslutsunderlag
Motion från Vänsterpartiet: Föräldrautbildning till nya och blivande föräldrar 2020-10-26
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-21

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionens revisorer

Revisionsfråga

Bedömning

Säkerställer regionstyrelsen att det finns mål
och strategier utformade för personal- och
kompetensförsörjning?

Uppfylld

Finns en ansvarsfördelning fastställd avseende personal- och
kompetensförsörjning?

Delvis uppfylld

Sker ett erfarenhetsutbyte mellan nämnderna
avseende
personal- och kompetensförsörjning?

Delvis uppfylld

Bedriver facknämnderna ett aktivt arbete för
att säkra personaloch kompetensförsörjning på kort och lång
sikt?

Uppfylld

Genomför regionstyrelsen och nämnderna
uppföljningar avseende personal- och kompetensförsörjning och fattas beslut om åtgärder vid behov?

Uppfylld för BUN
Delvis uppfylld för RS,
MBN och HSN
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Regionens revisorer

Finns etablerade samarbeten med universitet
och högskolor för att stärka arbetet med
personal- och kompetensförsörjning?

Uppfylld

Genomförs aktiviteter för att utveckla regionens varumärke som arbetsgivare?

Uppfylld

Resultatet av genomförd granskning framgår i sin helhet i bifogad rapport.
Revisionen överlämnar revisionsrapporten till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och ungdomsnämnden samt miljö- och byggnämnden för
yttrande. Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer vidtas med
anledning av granskningens resultat. Svar önskas senast den 22 mars 2021.

Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@gotland.se med kopia till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com

För Region Gotlands revisorer,

Mats Ågren
Ordförande

Granskning av personaloch kompetensförsörjning
Region Gotland
December 2020

Fredrik Birkeland, projektledare
Cornelia Pethrus, projektmedarbetare
Carl-Gustaf Folkeson, certifierad kommunal revisor
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC fått i uppdrag
att granska regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens, barn- och
ungdomsnämndens samt miljö- och byggnämndens arbete med personal- och
kompetensförsörjning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
regionstyrelsens och nämndernas åtgärder avseende personal- och
kompetensförsörjning är ändamålsenliga.
Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att regionstyrelsens
och nämndernas åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning är
ändamålsenliga. Vi ser dock behov av att ytterligare tydliggöra ansvarsfördelningen
avseende den strategiska kompetensförsörjningen, att fortsätta arbeta för ett ökat
erfarenhetsutbyte mellan nämnderna avseende personal- och kompetensförsörjning
samt att säkerställa att samtliga kompetensförsörjningsplaner följs upp årligen i
styrelse/nämnd. Vi vill också särskilt understryka vikten av att fortsatt arbeta aktivt med
personal- och kompetensförsörjningsfrågorna då såväl intervjuer som enkätsvar visar på
stora utmaningar vad gäller personal- och kompetensförsörjningen.
Den sammanfattande bedömningen gör vi utifrån bedömningar av revisionsfrågorna
som redovisas löpande i rapporten. Nedan redogörs kortfattat för våra huvudsakliga
iakttagelser som ligger till grund för bedömningarna.
●

●
●

●

Det finns en fastställd och beslutad strategisk plan samt ett koncernstyrkort där tre
relevanta mål med bäring på personal- och kompetensförsörjningsområdet finns
med. Vi noterar även att det finns ett mål avseende att hög kvalitet och effektiva
processer ska säkras genom förbättringar, digitalisering, innovation och
förnyelsesprång. Vi menar att detta mål visar på att det finns en förståelse och
medvetenhet från politikens sida avseende behovet av att även genom digitalisering,
förändrade arbetssätt, innovation och förnyelse säkra kompetensförsörjningen.
Regionstyrelsen och nämnderna har fastställt strategiska kompetensförsörjningsplaner på såväl regionövergripande- som nämndsnivå.
Vi ser att det finns ett behov av att tydliggöra ansvarsfördelningen avseende den
strategiska kompetensförsörjningen och verksamhetsutveckling kopplat till
kompetensförsörjningen. Det framkommer att det också finns önskemål om ett mer
verksamhetsnära HR-stöd.
Det finns forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte genom exempelvis
HR-chefsnätverket, attrahera- och behållagruppen, koncernledningsgruppen samt
genom de chefsforum som regiondirektören kallar till. Vi ser positivt på att
HR-chefsnätverket bidrar till att skapa en samsyn kring målen med bäring på
personal- och kompetensförsörjningen samt att nätverket tillsammans arbetar fram
gemensamma aktiviteter utifrån målen. Av enkätresultatet framgår dock att över 8 av
10 chefer instämmer inte alls eller endast delvis i frågan avseende om de upplever
att det finns erfarenhetsutbyte med andra förvaltningar. Enkätresultatet, liksom
intervjusvaren, indikerar att mycket av erfarenhets- och kunskapsutbytet sker på en
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●

●

●

●

●

högre, mer strategisk nivå och att det kan saknas forum och kanaler för utbyte
mellan förvaltningar på lägre nivåer i chefsstrukturen.
Vi ser att nämnderna bedriver ett aktivt arbete med att säkra kompetensförsörjningen, både på kort och lång sikt, genom att bryta ner de regionövergripande
målen avseende medarbetare i verksamhetsplanen samt genom de fastställda
strategiska kompetensförsörjningsplanerna. Vi ser att det finns flera exempel på
initiativ och aktiviteter kopplade till kompetensförsörjningsplanerna och målen.
Uppföljning avseende målen och dess indikatorer sker genom delårsrapport och
årsbokslut (verksamhetsberättelse). Avseende kompetensförsörjningsplanerna har
barn- och utbildningsnämnden tagit del av uppföljning om arbetet med planen under
år 2020, för övriga nämnder och styrelse kan vi inte se att uppföljning har
genomförts.
Det finns ett väl utvecklat samarbete och samverkan med Uppsala universitet och
Campus Gotland inom samtliga granskade nämnder och styrelse. Samverkan sker
främst med Uppsala universitet, men det finns även exempel på samarbeten med
andra lärosäten.
Det finns mål och aktiviteter kopplade till att utveckla Region Gotlands varumärke
som arbetsgivare. Inom ramen för attrahera- och behållagruppen samt redaktionen
för arbetsgivarvarumärket planeras och genomförs insatser för att stärka Region
Gotlands varumärke på ett samlat och enhetligt sätt. Vi ser även positivt på arbetet
med en gemensam organisationskultur (“Ett Region Gotland”) samt på framtagandet
av en strategi för sociala medier och användandet av sociala medier för att stärka
arbetsgivarvarumärket. Enkätresultatet visar även att fler än 4 av 5 chefer instämmer
helt eller till stor del i påståendet att de skulle rekommendera andra Region Gotland
som arbetsgivare. Samtidigt svarar mer än hälften av respondenterna i vår enkät att
de upplever Region Gotlands arbetsgivarvarumärke som neutralt och var fjärde
respondent upplever det som svagt. Vi ser behov av en ökad intern kommunikation
kring det arbete som bedrivs med koppling till arbetsgivarvarumärket.
Avgångsenkät genomförs och att avslutningssamtal sker i hög grad. Vi ser positivt
på att avgångsenkäten sedan förra granskningen nu har implementerats och
används till del som underlag i utvecklingsarbetet. Vi vill dock fortsatt poängtera
vikten av att inom hela Region Gotland ta tillvara på de synpunkter som inkommer
från medarbetare som väljer att avsluta sin anställning i det fortsatta
utvecklingsarbetet på ett strukturerat sätt.

Rekommendationer
Utifrån de iakttagelser och bedömningar vi har gjort i denna granskning lämnar vi
följande rekommendationer till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt
miljö- och byggnadsnämnden:
● Säkerställa att uppföljning av kompetensförsörjningsplanerna sker årligen och att de
uppdateras vid behov.
Vidare lämnar vi följande rekommendationer till regionstyrelsen:
● Säkerställ att det finns forum för erfarenhetsutbyte mellan förvaltningar i frågor som
rör personal- och kompetensförsörjningen på en mer operativ nivå.
● Utred hur HR-stödet till cheferna i Region Gotland kan bli mer verksamhetsnära.
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Inledning
Bakgrund
Under de senaste tio åren har Sveriges kommuner i snitt rekryterat 60 000 nya
medarbetare varje år enligt uppgift från Sveriges kommuner och regioner (SKR). De
demografiska förändringarna där bland annat gruppen äldre ökar innebär att behoven av
att rekrytera nya medarbetare kommer att öka än mer framöver. Mot denna bakgrund
blir personal- och kompetensförsörjning ett område som blir allt viktigare för Sveriges
kommuner och regioner för att klara leveransen av välfärdstjänster inom bl a skola,
teknisk verksamhet samt vård- och omsorg.
Utifrån revisorernas riskanalys noteras att Region Gotland har 33 % anställda som är
55+, för riket är siffran 26 %. Vidare visade riskanalysen på att Region Gotland utmärker
sig som en av de regioner med störst utmaning att rekrytera i landet. Detta bland annat
utifrån demografiska förändringar med minskad arbetsför befolkning och ökad andel
barn och äldre. Slutligen har revisorerna i sin riskanalys noterat att flera nämnder har
svårt att rekrytera behörig personal med tillräcklig kompetens.
För att möta utmaningarna krävs att regionen är attraktiv som arbetsgivare både för att
attrahera nya medarbetare men även för att behålla de medarbetare som redan är
anställda. En viktig grund för arbetet är att det finns ett tydligt ansvar inom
organisationen för personal- och kompetensförsörjningen, att det finns strategier att utgå
ifrån samt mål. Strategierna bör sedan omsättas i aktiviteter som löpande följs upp.
År 2017 genomfördes en granskning av regionens arbete med personal- och
kompetensförsörjning. Den sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och
revisionsfråga var då att regionstyrelsen och nämnderna inte säkerställt att arbetet med
personal- och kompetensförsörjningen är tillräckligt tillfredsställande.
Efter genomförd granskning lämnades följande rekommendationer till regionstyrelsen:
●

Stärk det strategiska kompetensförsörjningsarbetet genom att säkerställa att den
strategiska plan för kompetensförsörjning 2017-2021 som regionfullmäktige
antagit implementeras fullt ut i verksamheterna.

●

Fortsätt det pågående arbetet med arbetsgivarvarumärket och att vara en
attraktiv arbetsgivare genom att fokusera på insatser för ökad samsyn kring vad
regionen vill förmedla som arbetsgivare, samt genom att ta fram ett attraktivt
regiongemensamt arbetserbjudande.

Följande rekommendationer lämnades till regionstyrelsen och nämnderna:
●

Anta och årligen följa upp strukturerade handlingsplaner för
kompetensförsörjningsarbetet i syfte att säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas
för en tillfredsställande personal- och kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
Vidare bör regionstyrelsen och nämnderna upprätta en tydlig struktur för
uppföljning av personal- och kompetensförsörjningsarbetet.

4

●

Utveckla processen för avslutningssamtal och säkerställa att samtliga
medarbetare som avslutar sin anställning erbjuds ett sådant samtal och att
värdefull information dokumenteras, analyseras och tillvaratas i utvecklingsarbetet
av personal- och kompetensförsörjningen.

Revisorerna i Region Gotland har utifrån en väsentlighets- och riskanalys beslutat att
under revisionsår 2020 granska regionstyrelsens och facknämndernas arbete med
personal- och kompetensförsörjning.

Syfte, revisionsfrågor och revisionskriterier
Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsens och facknämndernas
åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning är ändamålsenliga. För att
besvara syftet med granskningen har följande revisionsfrågor formulerats:
●
●
●
●
●
●
●

Säkerställer regionstyrelsen att det finns mål och strategier utformade för
personal- och kompetensförsörjning
Finns en ansvarsfördelning fastställd avseende personal- och
kompetensförsörjning?
Sker ett erfarenhetsutbyte mellan nämnderna avseende personal- och
kompetensförsörjning
Bedriver facknämnderna ett aktivt arbete för att säkra personal- och
kompetensförsörjning på kort och lång sikt?
Genomför regionstyrelsen och nämnderna uppföljningar avseende personal- och
kompetensförsörjning och fattas beslut om åtgärder vid behov?
Finns etablerade samarbeten med universitet och högskolor för att stärka arbetet
med personal- och kompetensförsörjning?
Genomförs aktiviteter för att utveckla regionens varumärke som arbetsgivare?

Revisionskriterierna utgörs av Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § samt av Region
Gotlands styrande dokument på området.

Avgränsning och metod
Granskningsobjekt är regionstyrelsen samt facknämnderna hälso- och
sjukvårdsnämnden, miljö- och byggnämnden samt barn- och utbildningsnämnden.
Granskningen avser revisionsår 2020.
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och analys av protokoll,
kompetensförsörjningsplaner, verksamhetsplaner och andra dokument med bäring på
personal- och kompetensförsörjningsområdet. Förteckning över granskad
dokumentation finns i bilaga.
Vidare har en enkät skickats ut till samtliga chefer i Region Gotland. Svarsfrekvensen i
enkäten uppgick till 68 procent (vilket är i nivå med svarsfrekvensen vid 2017 års enkät
som uppgick till 71 procent).
Slutligen har intervjuer genomförts med följande funktioner:
●
●

Regiondirektör
HR-direktör och HR-strateg
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●
●
●

Förvaltningsdirektör och HR-chef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Utbildningsdirektör och HR-chef, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Förvaltningsdirektör och HR-chef, Samhällsbyggnadsförvaltningen

●

Verksamhetschef Gynekologi/Obstetrik och verksamhetschef Resursområde
Öppen- och slutenvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Avdelningschef förskola och Rektor gymnasiet, Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Enhetschef Miljö- och hälsoskydd och enhetschef förvaltningsstöd,
Samhällsbyggnadsförvaltningen

●
●

De intervjuade har haft möjlighet att sakgranska innehållet i rapporten.
Vidare har en intervju genomförts med fackliga företrädare för att få ett
arbetstagarperspektiv på revisionsfrågorna.
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Iakttagelser och bedömningar
Mål och strategier för personal- och kompetensförsörjningen

Iakttagelser
Mål och Region Gotlands strategiska plan för kompetensförsörjning
Regionens styrmodell innehåller vision, värderingar, verksamhetsidé, styrkort och
verksamhetsplaner. Av strategisk plan och budget 2020-2022 framgår att den
gemensamma visionen1 är grunden för Region Gotlands styrmodell. Modellen bygger på
ett gemensamt styrkort för hela koncernen.2 I Region Gotlands koncernstyrkort
2020-2023 finns ett målområde benämnt medarbetare vilket har tre mål kopplat till sig.
Till målen finns även indikatorer kopplade. De tre målen är:
●
●
●

Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbete är i fokus.

Det finns även ett mål i styrkortet avseende målområdet kvalitet som vid intervjuer
anges ha bäring på personal- och kompetensförsörjning:
●

Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.

HR-direktör och HR-strateg med ansvar för kompetensförsörjning lyfter att en viktig del i
att säkra den framtida personal- och kompetensförsörjningen är att arbeta med
strategisk verksamhetsutveckling, förändrade arbetssätt, innovation och att nyttja
digitaliseringens fulla potential, varför målet blir relevant även ur ett personal- och
kompetensförsörjningsperspektiv.
Vidare har vi tagit del av Region Gotlands strategiska plan för kompetensförsörjning
2017-2021. Målet med denna plan anges vara att bidra till att Region Gotland lyckas
möta framtidens utmaningar genom att attrahera, rekrytera, utveckla/engagera, behålla
och avveckla medarbetare.
Planen beskriver utmaningar och klargör strategier för att säkra kompetensbehovet på
kort och lång sikt. Vidare anger planen strategier inom områdena attrahera, rekrytera,
engagera/utveckla och behålla samt avveckla. Det framgår även att varje förvaltning ska
ha en förvaltningsspecifik kompetensförsörjningsplan och att Region Gotlands
1

Visionen för Region Gotland sammanfattas i meningen ”Gotland är Östersjöns mest kreativa och magiska plats, präglad
av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust”
2
I koncernstyrkortet finns två perspektiv; samhälle och verksamhet. Varje perspektiv är indelat i tre målområden med tre
mål per område. Av strategisk plan och budget 2020-2022 framgår att regionfullmäktige inför varje ny mandatperiod
beslutar om nya mål som ska gälla under mandatperioden. Under 2019 fattades beslut om nya mål som gäller för
perioden 2020-2023. Målen gäller för alla nämnder och förvaltningar och operationaliseras i respektive nämnds
verksamhetsplan.
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strategiska kompetensförsörjningsplan kompletterar de förvaltningsspecifika genom att
utmana, lyfta, driva och ta fram strategier inom kompetensförsörjning för hela Region
Gotland.
Diagram 1. Har din förvaltning en aktuell kompetensförsörjningsplan/strategi?

Av PwC:s genomförda enkät framgår att 67 procent av respondenterna känner till att
den egna förvaltningen har en plan/strategi, medan 26 procent är osäkra/vet inte om det
finns. 7 procent av de svarande anger att det inte finns en plan/strategi. Då samtliga
förvaltningar har en sådan aktuell plan indikerar resultatet att planerna inte är
kommunicerade fullt ut i organisationen.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Av verksamhetsplanen för år 2020 framgår de koncernövergripande målen avseende
medarbetare. Vidare anges aktiviteter kopplade till områdena attrahera och rekrytera
samt utveckla och behålla.
Av hälso- och sjukvårdsförvaltningens kompetensförsörjningsplan 2019-2022 framgår
utmaningar som förvaltningen står inför när det gäller kompetensförsörjning samt
strategier och aktiviteter som behöver vidtas inom områdena attrahera, rekrytera,
engagera, utveckla och behålla samt avveckla för att möta kompetensbehovet. Av
intervjuer framgår att det finns utmaningar i att göra kompetensförsörjningsplanen till ett
levande dokument i och med att verksamheten förändras kontinuerligt. Vidare framgår
vikten av att se planen som en grund för kompetensförsörjningsarbetet.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Av verksamhetsplanen för år 2020 framgår de koncernövergripande målen avseende
medarbetare. Vidare finns aktiviteter kopplade till respektive mål.
Av utbildnings- och arbetslivsförvaltningens kompetensförsörjningsplan 2020-2023
framgår de utmaningar som förvaltningen står inför samt strategier framåt. Vidare finns
en aktivitetsplan vi tagit del av för år 2020 kopplat till kompetensförsörjningsplanen där
det framgår hur aktiviteterna ska genomföras, tidsplan, målgrupp och vem som är
ansvarig. Av intervjuer framgår att aktivitetsplanen är ett levande dokument.
Kompetensförsörjningsplanen anges vara grunden där utmaningar och strategier
beskrivs medan aktivitetsplanen uppdateras årligen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Av verksamhetsplanen för år 2020 framgår ett av de koncernövergripande målen
avseende medarbetare: Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det
aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus. Till detta mål finns tre aktiviteter
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kopplade. Vidare framgår att arbetet med medarbetarnas välmående är ett prioriterat
område. Vid intervjuer framgår att förvaltningen till verksamhetsplanen år 2021 även
tagit fram aktiviteter till de övriga två målen avseende medarbetare.
Av samhällsbyggnadsförvaltningens kompetensförsörjningsplan 2020-2024 framgår
utmaningar som förvaltningen står inför samt strategier framåt inom områdena attrahera,
rekrytera, utveckla och behålla samt avveckla. Vidare framgår aktiviteter för
kompetensförsörjning vilka utgår från strategierna och verksamhetsplanen.
Ledarstrategi
Under år 2019 togs en reviderad ledarstrategi för Region Gotland fram. Revideringen
skedde genom att ett underlag togs fram till koncernledningen samt att underlaget togs
upp vid chefsforum där samtliga chefer i regionen har möjlighet att delta. Utifrån
revideringen av ledarstrategin har även mallarna avseende ledarkontrakt reviderats. Av
ledarkontrakten framgår chefens uppdrag samt att styrkortet lyftes in i kontrakten vid
revideringen. Vidare ska ledarkontrakten ange individuella uppdrag vilka utgår från
förvaltningens verksamhetsplan samt med utgångspunkt från politiska
beslut/koncernledning, uppdrag från förvaltningschef samt uppdrag från chef beroende
på om ledarkontraktet avser en förvaltningschef, avdelningschef eller enhetschef. Vidare
ska utvärdering ske årligen i samband med lönesamtalet.
Diagram 2. Har du ett aktuellt ledarkontrakt i dag?

I enkäten anger 86 procent av respondenterna att de har ett aktuellt ledarkontrakt i
dagsläget. Av enkäten som genomfördes i granskningen av personalförsörjningen under
år 2017 framgick i frågan aktuellt ledarkontrakt att 67 procent av respondenterna
svarade ja. Vidare svarade 25 procent nej och 8 procent angav svaret vet ej.
Diagram 3. Jag upplever att ledarkontraktet bidrar till att skapa en tydlighet i
chefsuppdraget och vad som förväntas av mig som chef?
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Vidare framgår av enkäten att 41 procent instämmer till stor del eller helt i att
ledarkontraktet bidrar till att skapa en tydlighet i chefsuppdraget och vad som förväntas
av mig som chef. 42 procent av respondenterna instämmer till viss del i frågan.
Av intervjuer framgår att ledarkontrakten kan bidra till att skapa en samsyn kring chefens
uppdrag. Av fritextsvar avseende ledarkontraktet framgår dock bland annat följande:
“Första året för mig med ledarkontrakt. Tycker det är tydligt utan kontrakt men kan säkert sätta
fingret på enskilda aktiviteter så att de inte tappas”.
“Uppdraget är rörligt och det tillkommer uppdrag/mål under ett år och en hinner inte revidera
kontrakten så det blir en pappersprodukt”.
“Känner att det som är viktigt med ett uppdrag som ledare, är en tydlig och rak kommunikation
med egen chef. Ett skrivet kontrakt kan inte ersätta det! Jag upplever också ett skrivet kontrakt
som fyrkantigt”.

Vidare framgår i intervjuer att ledarkontrakten inte alltid är ett levande dokument eller
följs upp vid exempelvis medarbetarsamtal.
Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan avseende om regionstyrelsen säkerställer att det finns mål
och strategier utformade för personal- och kompetensförsörjningen som uppfylld.
Bedömningen grundar sig på att det finns en fastställd och beslutad strategisk plan samt
ett koncernstyrkort där tre relevanta mål med bäring på personal- och
kompetensförsörjningsområdet finns med. Vi noterar även att det finns ett mål avseende
att hög kvalitet och effektiva processer ska säkras genom förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång. Vi menar att detta mål visar på att det finns en
förståelse och medvetenhet från politikens sida avseende behovet av att även genom
digitalisering, förändrade arbetssätt, innovation och förnyelse säkra
kompetensförsörjningen.
Vidare ser vi att nämnder och styrelse har beaktat målen och indikatorerna avseende
medarbetare i den strategiska planen och koncernstyrkortet genom att ange aktiviteter
med koppling till målen avseende medarbetare i verksamhetsplanerna.
Vi ser även att det utöver målen och verksamhetsplanerna finns politiskt fastställda
kompetensförsörjningsplaner på såväl regionövergripande- som nämndsnivå. Utifrån
den regionövergripande strategiska kompetensförsörjningsplanen har förvaltningarna
tagit fram förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplaner vilka bland annat innehåller
strategier och aktiviteter som behöver vidtas inom områdena attrahera, rekrytera,
engagera, utveckla och behålla för respektive nämnd.
Slutligen konstaterar vi att majoriteten av cheferna inom de granskade nämnderna och
styrelsen har ledarkontrakt, men vi kan se att användandet liksom den upplevda
tydligheten som ledarkontrakten kan bidra med varierar inom organisationen.
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Ansvarsfördelning

Iakttagelser
I intervjuer framgår att ansvarsfördelningen avseende exempelvis arbetsmiljö och
lönesättning är tydlig genom lagstiftning, samverkansavtal, reglemente och
delegationsordning.
Vidare framgår att avdelningen för HR ansvarar för regionens samlade arbete kring
personalpolitik, strategiska kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke. Inom
avdelningen för HR finns även en HR-support som tillser stöd till förvaltningarnas chefer
samt en lönesupport för alla medarbetare.
På förvaltningarna finns en HR-organisation i form av HR-chef och på vissa större
förvaltningar även en HR-strateg eller motsvarande. På hälso- och
sjukvårdsförvaltningen finns även rekryteringsstöd i form av rekryteringsadministratör.
Diagram 4. Finns det en tydlig ansvarsfördelning avseende personal- och
kompetensförsörjningen?

I vår enkät framgår att cirka 61 procent av respondenterna, instämmer helt eller till stor
del i att det finns en tydlig ansvarsfördelning avseende personal- och
kompetensförsörjningen. Cirka 37 procent upplever dock att det inte finns en tydlig
ansvarsfördelning.
Av fritextsvaren i enkäten framgår bland annat följande:
“Det finns en del att utveckla. Tycker att vi kliver på varandra eller kliver inte alls i frågor som rör
strategisk kompetensförsörjning på kort respektive lång sikt. Hur vi kan kompetensutveckla
befintlig personal och vilka möjligheter finns? Emellanåt uppstår krockar mellan HR och
cheferna.”
“Jag känner mig trygg med de delar som är mitt ansvar. När det gäller vissa HR-frågor tar jag i
första hand stöd av min chef alt. HR-chef inom förvaltningen och i tredje hand HR-avdelningen.”

Utifrån enkät- och fritextsvaren kan vi konstatera att det upplevs finnas en tydlig
ansvarsfördelning avseende de formella HR-frågorna, vilket överensstämmer med
intervjusvaren som angivits ovan. Flera respondenter anger dock att det kan bli tydligare
vem (HR-funktion eller verksamhet/förvaltning) som ansvarar för det strategiska
kompetensförsörjningsarbetet utifrån perspektivet att det behövs förändrade arbetssätt,
ökad samverkan och verksamhetsutveckling för att klara av kompetensförsörjningen på
sikt, framförallt med avseende på vem som ska driva dessa frågor.
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Diagram 5. Finns tillgång till stöd som motsvarar behoven när det gäller att rekrytera,
behålla och utveckla medarbetare?

Av enkätresultatet framgår också att 65 procent av svarande respondenter inte alls
instämmer eller endast instämmer till viss del i frågan avseende om det finns tillgång till
stöd som motsvarar behoven när det gäller att rekrytera, behålla och utveckla
medarbetare.
Av fritextsvaren framgår följande:
“Som chef vore det önskvärt med ett tydligare HR-stöd. Gärna EN HR-person som kan fungera
som stöd, coach, controller, strateg i allt som rör personalfrågor, från rekrytering till uppföljning,
till rehab och till avslut, dvs. hela processen”.
“Rekryteringsprocessen tar tid och det är svårt att få tid från HR för de processerna, jag saknar
chefsstöd i de uppgifterna”.
“Budgetarbetet och en kvarvarande inställning att vi fortfarande jobbar i en köp-/säljorganisation
försvårar möjligheten att kompetensförsörja och rekrytera långsiktigt”.
“Personalarbete handlar mycket om relationer och då även mellan chef och HR, därför vore det
önskvärt att det finns en HR-person knuten till verksamheten, vilket gynnar kunskap och
kompetens kring verksamheterna = god psykosocial arbetsmiljö både för chefer och
medarbetare”.

Vid intervjuer bekräftar flera intervjuade det som framkommit ovan i fritextsvaren
avseende HR-stödet. Vidare anges att HR-stödet till verksamheterna fungerar bra men
att det saknas ett verksamhetsnära HR-stöd. Det har även framkommit önskemål om att
ha mer HR-kompetens närmare verksamheten, som förstår de specifika utmaningar och
förhållandena som gäller för de olika verksamheterna.
Slutligen framgår det även att det pågår ett projekt avseende strategisk och hållbar
bemanning. Syftet med detta projekt är att skapa ett mer verksamhetsnära stöd.
Projektet avslutas vid årsskiftet 2020/2021 men det uppges i personalavsnittet i
underlaget till budgetberedning i oktober 2020 att ett strategiskt bemanningsarbete
skulle behöva utvecklas även efter projektets slut. Kompetensen hos chefer behöver
höjas avseende bemanningsekonomi, bemanningsplanering, stöd i att kunna använda
systemstöd, göra beräkningar och analyser. Vidare uppges att med en förstärkning i att
driva på processer i verksamheterna, ha rätt kompetens om verktyg och system samt
stödja i kulturförändring så finns det stor potential för effekthämtning och skapa ett bättre
resursutnyttjande, minskat rekryteringsbehov samt skapa kostnadssänkningar.
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Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld.
Vi baserar vår bedömning på att det finns en tydlig ansvarsfördelning avseende
personal- och kompetensförsörjning och de mer formella HR-frågorna som exempelvis
arbetsmiljö och lönesättning. Vi ser dock att det finns ett behov av att tydliggöra
ansvarsfördelningen avseende den strategiska kompetensförsörjningen och
verksamhetsutveckling kopplat till kompetensförsörjningen. Slutligen ser vi positivt på
projektet avseende strategisk och hållbar bemanning och dess syfte att skapa ett mer
verksamhetsnära stöd, då det i granskningen framkommit önskemål om ett mer
verksamhetsnära HR-stöd.

Erfarenhetsutbyte mellan nämnderna

Iakttagelser
Av intervjuer framgår att det finns olika forum för erfarenhetsutbyte mellan nämnder och
förvaltningar, men även inom förvaltningar. HR-direktören samordnar ett
HR-chefsnätverk inom regionen där enhetschef för HR-stöd, HR-strateger på central
nivå och HR-chefer på förvaltningarna deltar. Detta nätverk träffas regelbundet och i
detta sammanhang finns möjlighet att delge och sprida goda exempel. Vidare anges att
detta nätverk också har en gemensam planeringsdag en gång per år för att gemensamt
gå igenom målen med bäring på personal- och kompetensförsörjning i regionen och
skapa gemensamma aktiviteter med bäring på dessa mål.
I intervjuer framkommer också att en attrahera- och behållagrupp (AB-gruppen) startade
hösten 2019 på initiativ av den centrala HR-avdelningen. Gruppen arbetar med att
initiera, skapa och genomföra uppdrag för att förverkliga och stärka arbetsgivarlöftet.
Gruppen består av HR-strateg med ansvar för kompetensförsörjning, kommunikatör vid
regionstyrelseförvaltningen samt förvaltningsrepresentanter och
förvaltningskommunikatörer från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen. Vidare
deltar även HR-stöd från det centrala kompetensförsörjningsteamet vid behov/utifrån
uppdrag. Gruppen träffas cirka var sjätte vecka och vid dessa träffar ges möjlighet att
skapa förutsättningar och större förståelse för regionens olika verksamheter och
utmaningar. Vidare anges att detta forum ger möjlighet till att skapa samarbete mellan
och över förvaltningsgränserna. Det sker också ett arbete med att ta fram gemensamma
strategier och inriktningar. Av intervjuer framgår även att deltagarna i gruppen är nöjda
med detta forum och att arbetet i gruppen kommer fortlöpa framåt.
Det framgår också att det finns en arbetsgivarvarumärkesredaktion (AGV- redaktionen)
där representanter från förvaltningarnas HR- och kommunikationsfunktion deltar. Alla
förvaltningar uppges ha möjlighet att delta. Denna grupp träffas varje vecka i syfte att
planera och genomföra aktiviteter löpande för att hålla ihop och stärka
arbetsgivarvarumärket för hela Region Gotland.
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Vidare anges att det även sker erfarenhetsutbyten inom förvaltningarna och att frågor
gällande personal- och kompetensförsörjning är på agendan i förvaltningarnas
ledningsgrupper.

Diagram 6. Upplever du att det finns ett erfarenhets- och kunskapsutbyte inom
förvaltningen avseende personal- och kompetensförsörjning?

I enkäten ställde vi frågan avseende om respondenterna upplever att det finns
erfarenhets- och kunskapsutbyte inom förvaltningen avseende personal- och
kompetensförsörjning. Av resultatet kan vi utläsa att 52 procent instämmer helt eller till
stor del och att 49 procent instämmer till viss del eller inte alls.
Diagram 7. Upplever du att det finns ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan
förvaltningarna avseende personal- och kompetensförsörjning?

Vidare framgår av enkäten att 82 procent av respondenterna inte instämmer alls eller
endast till viss del i frågan om de upplever att det finns erfarenhets- och kunskapsutbyte
med andra förvaltningar avseende personal- och kompetensförsörjning.
Av fritextsvaren kan vi bland annat utläsa att “Olika behov kräver olika lösningar och det
kan vara svårt att kommunicera det med andra förvaltningar”. I ett annat fritextsvar
framgår att “I koncernledningen är dessa frågor uppe på agendan regelbundet”. Det
framgår även av flera fritextsvar att respondenter anger att diskussioner sker på deras
avdelningar och inom deras ansvarsområden, och att det sedan är upp till överordnad
chef att lyfta det vidare till högre nivå.
I intervju med regiondirektör, HR-direktör och HR-strateg med ansvar för
kompetensförsörjning framgår att frågor kring personal- och kompetensförsörjning ofta
står på agendan i koncernledningsgruppen som träffas regelbundet. Det anordnas
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regelbundna chefsforum för samtliga chefer i regionen som leds av regiondirektör. Det
finns också förvaltningsöverskridande chefsutbildningar inom förändringsledning samt
reflekterande grupper där chefer från olika förvaltningar ges möjlighet att under ledning
av HR diskutera olika fall från respektive chefs vardag.
Ytterligare nämns även samverkansmöten med de fackliga representanterna som en
viktig del i erfarenhets- och kunskapsutbytet. I intervju med HR-chef och förvaltningschef
på hälso- och sjukvårdsförvaltningen lyfts också att de är aktiva i ett nationellt
SKR-nätverk (Sveriges kommuner och regioner) för HR-direktörer i regionerna.
SKR-nätverket uppges bidra med ett viktigt erfarenhetsutbyte, omvärldsspaning samt
information om SKR:s arbete kring kompetensförsörjning.
Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan avseende om det sker ett erfarenhetsutbyte mellan
nämnderna gällande personal- och kompetensförsörjningen som delvis uppfylld.
Vi baserar vår bedömning på att det finns forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte
genom exempelvis HR-chefsnätverket, attrahera- och behållagruppen (AB-gruppen),
arbetsgivarvarumärkesredaktion (AGV- redaktionen), koncernledningsgruppen samt
genom de chefsforum som regiondirektören kallar till. Vi ser positivt på att
HR-chefsnätverket bidrar till att skapa en samsyn kring målen med bäring på personaloch kompetensförsörjningen samt att nätverket tillsammans arbetar fram gemensamma
aktiviteter utifrån målen. Avseende AB-gruppen sker ett arbete med att ta fram
gemensamma strategier och inriktningar mellan förvaltningsgränser.
Vi noterar dock utifrån enkätresultatet att erfarenhetsutbytet inom förvaltningarna sker i
högre utsträckning än mellan förvaltningarna. Över 8 av 10 chefer instämmer inte alls
eller endast delvis i frågan avseende om de upplever att det finns erfarenhetsutbyte med
andra förvaltningar. Enkätresultatet, liksom intervjusvaren, indikerar att mycket av
erfarenhets- och kunskapsutbytet sker på en strategisk nivå. I granskningen
framkommer att erfarenhetsutbytet mellan förvaltningar på lägre nivåer i chefsstrukturen
inte är lika omfattande. Vi ser dock att regionen har en del forum för erfarenhetsutbyten,
exempelvis genom ledarskapsutvecklingsprogrammen där chefer i olika förvaltningar
deltar. Exempel på sådana program är chefsskolan och “Vägen till ledarskap” som syftar
till att identifiera och utveckla framtidens chefer och ledare.

Nämndernas arbete för att säkra personal- och kompetensförsörjningen

Iakttagelser
Enkäter och intervjuer bekräftar att kompetensförsörjningen är en av de största
utmaningarna i regionen.
Diagram 8. Hur ser kompetensförsörjningsläget ut på kort sikt inom ditt ansvarsområde?
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Diagram 9. Hur bedömer du att kompetensförsörjningsläget ser ut på lång sikt inom ditt
ansvarsområde?

Av enkäten framgår att en stor del av respondenterna, 83 procent respektive 93 procent
anger att det finns utmaningar i att rekrytera vissa yrkeskategorier/stora utmaningar i att
rekrytera medarbetare med rätt kompetens på kort respektive lång sikt.
Som tidigare beskrivits finns kompetensförsörjningsplaner med aktiviteter för respektive
förvaltning som är beslutade av nämnderna. Det finns även en regionövergripande,
strategisk kompetensförsörjningsplan för Region Gotland. Den strategiska planen
innehåller strategier inom områdena attrahera, rekrytera, engagera/utveckla och behålla
samt avveckla. Exempel på strategier följer nedan:
●
●
●
●
●
●

Omvärldsbevaka den yngre generationens förväntningar och värderingar och hur
organisationen kan attrahera dem
Systematiskt arbeta med och synliggöra kompetensutvecklingsmöjligheter och
interna karriärvägar inom hela Region Gotland
Vidareutveckla medarbetare till högre kompetens och chefsuppdrag
Utveckla möjlighet till intern rörlighet
Systematisera avgångsprocessen
Ha aktiviteter som stärker medarbetare att vara goda ambassadörer även när de
slutat
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I respektive nämnds verksamhetsplan finns aktiviteter för målen avseende medarbetare.
Nedan följer exempel på aktiviteter som förvaltningarna arbetar med kopplat till
kompetensförsörjningen.
Avseende samhällsbyggnadsförvaltningen så anges att förvaltningens aktiviteter
utgår från den strategiska kompetensförsörjningsplanen och verksamhetsplanen, vidare
anges att arbetet med aktiviteter sker både på kort och lång sikt. Nedan anges ett antal
exempel på aktiviteter förvaltningen arbetar med:
●
●
●
●
●
●

Följa upp sjuktalet och arbeta aktivt med rehabilitering vid behov, både för kort- och
långtidssjukskrivna.
Skapa ett utbildningspaket till nyanställda via introduktionsansvariga och utveckla
förvaltningsgemensam introduktion.
Säkerställa att alla medarbetare har en kompetensutvecklingsplan som utgår från
förvaltningens och den enskildes behov.
Systematiskt arbeta med och synliggöra kompetensutvecklingsmöjligheter och
interna karriärvägar, både inom och mellan enheterna på förvaltningen.
Säkerställa att ledarkontrakt upprättas och uppdateras för samtliga chefer.
En behovsanalys ska göras inför varje pensionsavgång för att komma fram till hur
kompetensöverföring ska ske.

Av hälso- och sjukvårdsförvaltningens strategiska kompetensförsörjningsplan
framgår ett antal aktiviteter inom områdena; attrahera och rekrytera samt engagera,
utveckla och behålla. Nedan framgår ett urval av aktiviteterna:
●
●
●
●
●

Erbjuda basår till nyutbildade sjuksköterskor
Arbeta med strategier för ökad sysselsättningsgrad
Fortsätta genomföra chefsdialoger med samtliga chefer och analys av dialogerna
Fortsätta att utveckla RAK (rätt använd kompetens)
Uppmuntra till att fortsätta arbeta efter uppnådd pensionsålder

Avseende utbildnings- och arbetslivsförvaltningen så framgår i verksamhetsplanen
ett antal aktiviteter för varje mål avseende medarbetaren. Exempel på aktiviteterna som
beskrivs i verksamhetsplanen är att utforma en modell för RAK (rätt använd kompetens)
samt att fortsätta kompetenssatsa i digitalisering. Vidare är en aktivitet att genomföra de
aktiviteter som definieras i den strategiska kompetensförsörjningsplanen. Av den
strategiska kompetensförsörjningsplanen framgår ett antal aktiviteter för år 2020 där det
även anges hur aktiviteten ska genomföras, när den ska genomföras, vilka som är
målgruppen för aktiviteten samt vem som är ansvarig för aktiviteten. Exempel på
aktiviteter anges nedan.
●
●
●
●
●

Utvärdera introduktionen för nyanställda medarbetare och chefer
Undersöka förutsättningar för stödinsatser för att bidra till ett mer hållbart arbetsliv
Erbjuda karriärtjänster/försteläraruppdrag för perioden 2020-2022
Skapa ett koncept för mentorsanställning
Rekrytera alternativa kompetenser
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Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld.
Vi konstaterar att det finns betydande utmaningar framåt avseende
kompetensförsörjningsläget enligt vad som framkommit i enkätsvaren, både på kort och
lång sikt. Vår bedömning av revisionsfrågan grundar sig i att nämnderna bedriver ett
aktivt arbete med att säkra kompetensförsörjningen, både på kort och lång sikt genom
att bryta ner de regionövergripande målen avseende medarbetare i verksamhetsplanen
samt genom de fastställda strategiska kompetensförsörjningsplanerna. Vi ser att det
finns flera exempel på initiativ och aktiviteter kopplade till
kompetensförsörjningsplanerna och målen. Vi noterar även särskilt att utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen årligen reviderar aktivitetsplanen som är kopplad till
kompetensförsörjningsplanen i syfte att hålla aktiviteterna uppdaterade.

Uppföljning och beslut om åtgärder för personal- och
kompetensförsörjning

Iakttagelser
Uppföljning av de tre regionövergripande målen avseende medarbetare sker i samband
med delårs- och årsbokslut (verksamhetsberättelse), både inom respektive nämnd och
på övergripande regionnivå. I den mån det är möjligt följs indikatorerna upp vid
delårsbokslut. Vid årsbokslutet följs samtliga indikatorer upp. Vi har tagit del av
delårsrapport 2 år 2020. Av delårsrapporten framgår strategiskt arbete och aktiviteter
som skett inom ramen för målen avseende medarbetare hittills under år 2020. Vid
intervjuer framgår att det pågår ett utvecklingsarbete avseende uppföljning av
verksamhetsplanernas aktiviteter i form av ett beslutsstödssystem som ska möjliggöra
ytterligare analys.
Vidare konstaterar vi att flera av indikatorerna avseende målen kring medarbetare avser
resultat i medarbetarundersökningen. Vi har tagit del av medarbetarundersökningen för
år 2020 där vi kan se att det skett en positiv utveckling för samtliga index;
effektivitetsindex, ledarskapsindex, engagemangsindex, hållbart medarbetarindex,
organisatorisk och social arbetsmiljö samt avseende attraktiv arbetsgivare. När det
gäller attraktiv arbetsgivare har det skett en ökning på 10 enheter från år 2019 till år
2020. Vidare framgår även områden som framåt behöver fortsatt fokus, exempelvis
fortsätta tydliggöra övergripande mål och målsammanhang samt att stärka
feedbackkulturen ytterligare. Det finns en tidsplan för fortsatt arbete med resultatet från
medarbetarundersökningen där bland annat analyser genomförs, handlingsplaner ska
tas fram, aktiviteter ska genomföras och uppföljning ska ske.
Avseende kompetensförsörjningsplanerna så anges att dessa ska följas upp årligen och
uppdateras vid behov eller minst vart fjärde år. Av protokollsgenomgång kan vi
konstatera att under år 2020 har barn- och utbildningsnämnden fått uppföljning
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avseende kompetensförsörjningsplanen vid sammanträde 2020-10-20 (BUN § 117).
Avseende övriga nämnders kompetensförsörjningsplaner kan vi inte se att uppföljning
skett hittills under 2020, inte heller kan vi se att regionstyrelsen har fått någon
uppföljning när det gäller den regionövergripande kompetensförsörjningsplanen. Av
intervjuer framgår att uppföljning främst sker via målen och aktiviteterna i
verksamhetsplanerna. Vidare anges att fler aktiviteter bör läggas in i verksamhetsplanen
och på så vis i beslutsstödssystemet för att samla alla aktiviteter på ett ställe och
därigenom få en samlad uppföljningsprocess.
År 2019 tog regionfullmäktige beslut om att ge regionstyrelsen i uppdrag att ta fram
förslag på hur medel som avsätts för satsningar på jämställdhet och bristyrken, förutom
till lönesatsningar, kan användas till andra åtgärder i syfte att behålla och rekrytera
personal. Vid regionstyrelsens sammanträde 2020-10-22 (RS § 301) redovisas
uppdraget som regionstyrelseförvaltningen genomfört tillsammans med förvaltningarna.
Vidare framgår att samtliga förvaltningar har lyft olika förslag på åtgärder utöver lön, för
att kunna behålla och rekrytera medarbetare samt i vissa fall gjort kostnadsberäkningar
på förslagen. Dock är behovet av att komma till rätta med jämställdhet i lönefrågor och
bristyrken så stor att förslaget år 2021 blir att fortsätta med lönesatsningar.
Regionstyrelsen beslutade att de extra medlen som avsätts för satsningar inom
jämställdhet och bristyrken år 2021 framförallt ska användas till fortsatta lönesatsningar.
Vidare har vi tagit del av underlag avseende regionen som arbetsgivare inför
budgetberedningen 2020-10-05. I detta underlag beskrivs strategisk riktning och
insatser med bäring på målen avseende medarbetare. I underlaget anges faktorer som
bör beaktas i budgetarbetet för år 2021. Dessa faktorer är marknadsanpassad och
jämställd lönebildning, hållbart ledarskap, stöd och förutsättningar för chefer, strategisk
och hållbar bemanning, verksamhetsutveckling genom digitalisering samt medel för att
lyfta alla goda prestationer under år 2020.
Vi har också tagit del av ett informationsärenden till regionstyrelsen avseende
sommaren 2020 med anledning av covid-19 där HR-direktören lämnat information
avseende utmaningar och vad verksamheten tar med sig att arbeta vidare med
framöver. Även förvaltningarna har lämnat information till regionstyrelsen där bland
annat rekryteringsbehov anges.
Vidare framgår vid intervjuer att barn- och utbildningsnämnden beslutade i juni 2019
(BUN § 78) att ge utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet
med ett projektdirektiv inför en större översyn av den kommunala förskole- och
skolorganisationen, framtidens skola. Därefter beslutade regionfullmäktige senare i juni
(RF § 188) att barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag att utreda framtidens
skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i
kostnadsutjämningssystemet med minst bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen ska
särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas. Under år 2020 har nämnden tagit del
av nulägesbeskrivning avseende arbetet vid sammanträde 2020-04-14 (BUN § 43).
Vidare informerades nämnden ytterligare avseende översynen vid sammanträde
2020-06-09 (BUN § 82).
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Det framgår även vid intervjuer att förutom rapportering vid helår och delår avseende
målen så får även nämnder och styrelse fördjupad rapportering avseende specifika
ämnen/områden som rör personal- och kompetensförsörjning vid behov. På varje
sammanträde som regionstyrelsen har informerar exempelvis regiondirektör om senaste
samverkansmötet samt ger lägesrapport från organisationen.
Vidare kan vi se i protokollsgenomgång att HR-chefen inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen gett muntlig information till nämnden vid två tillfällen under år
2020 under punkten muntlig information från HR-chefen. Vi kan också utifrån
protokollgranskningen se att utvecklingen av kostnader avseende hyrpersonal har följts
upp vid flera sammanträden under år 2020.
I intervjuer beskrivs regionstyrelsen och nämnderna generellt vara medvetna om och ha
förståelse för utmaningarna med personal- och kompetensförsörjningen samt intresserar
sig för dessa frågor.
Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld för barn- och ungdomsnämnden samt delvis
uppfylld för regionstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Vi grundar vår bedömning på att uppföljning avseende målen och dess indikatorer sker
genom delårsrapport och årsbokslut (verksamhetsberättelse). Avseende
kompetensförsörjningsplanerna har barn- och utbildningsnämnden tagit del av
uppföljning om arbetet med planen under år 2020, för övriga nämnder och styrelse kan
vi inte se att uppföljning har genomförts. Vi noterar att uppföljning av aktiviteter främst
sker inom ramen för uppföljning av verksamhetsplanen.
Vidare konstaterar vi att det finns exempel på beslut som regionstyrelsen eller
nämnderna tagit avseende åtgärder inom kompetensförsörjningsområdet, till exempel
avseende Framtidens skola och satsningar avseende jämställdhet och bristyrken. Vi ser
även att regionstyrelsen och nämnderna löpande får lägesrapporteringar samt vid behov
specifik information om pågående initiativ eller kompetensförsörjningsrelaterade frågor.

Samarbeten med universitetet och högskolor

Iakttagelser
Av den centrala kompetensförsörjningplanen framgår att det finns ett antal strategier
för att rekrytera nya medarbetare. Region Gotlands samarbete med Uppsala universitet
- Campus Gotland för att säkra utbildningar till bristyrken är en av strategierna. Inom
ramen för attrahera- och behållagruppens a
 ktiviteter finns en aktivitet avseende
samarbete med skolor/universitet i syfte att marknadsföra sig som arbetsgivare.
I intervju framgår att det finns flera olika samarbeten med Uppsala universitet och att
förvaltningarna arbetar aktivt tillsammans med Uppsala universitet avseende till
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exempelvis verksamhetsförlagd utbildning samt att ett nära samarbete med universitet
finns i flera förvaltningar. Det finns även ett samarbete inom ramen för regional
utveckling tillsammans med Uppsala universitet. Vidare anges att det pågår
diskussioner med Uppsala universitet om att tillsammans öka intresset för
verksamhetsförlagd utbildning på Gotland för de studenter som studerar i Uppsala.
Region Gotland har också genom HR-avdelningen ett samarbete med Uppsala
universitet avseende ledarskapsutbildningar. Vidare lyfts även att Region Gotland har ett
bra och nära samarbete med Kompetenscentrum Gotland när det kommer till
yrkeshögskoleutbildningar.
Av samhällsbyggnadsförvaltningens kompetensförsörjningsplan samt
aktivitetsplanen kopplad till målet avseende Region Gotland lyckas kompetensförsörja
genom aktivt och strategiskt arbete framgår en aktivitet avseende att fortsätta
samarbetet med Campus Gotlands uppdragsutbildningar. Vidare anges i planen att det
finns ett aktivt samarbete med Campus Gotland avseende att ta emot studiebesök och
att tillhandahålla personal för att genomföra föreläsningar för relevanta kurser/program
på Campus Gotland.
Ytterligare framgår att samarbetet med Campus Gotland sker bland annat genom att
förvaltningen tar emot studenter, exempelvis i form av praktik, samt att förvaltningen
tillsammans med Uppsala universitet tagit fram en utbildning i att vara
myndighetsperson. Vidare anges att chefer från förvaltningen sitter med i programrådet
för samhällsplanerarutbildningen från och med hösten 2020. I intervjuer framgår att det
upplevs finnas ett nära och välfungerande samarbete mellan
samhällsbyggnadsförvaltningen och Campus Gotland.
I utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamhetsplan framgår en
övergripande aktivitet med koppling till målet Region Gotland lyckas kompetensförsörja
genom aktivt och strategiskt arbete. Aktiviteten som anges innebär att förvaltningen ska
fortsätta samarbetet med Uppsala universitet/Campus Gotlands lärarutbildning. I
förvaltningens kompetensförsörjningsplan finns en rad olika aktiviteter som exempelvis
samarbete med Campus Gotland kring läraraspiranter, förskollärare och F-3 lärare i
form av marknadsföring och rekryteringsprocess.
Vid intervjuer framgår att det finns ett gott samarbete med Campus Gotland och sedan
år 2017 samverkar förvaltningen med Uppsala universitet genom så kallade
partnerskolor. Inom ramen för partnerskolorna får studenter möjlighet att arbeta på sin
partnerskola en dag i veckan. Dessutom gör de studerande den verksamhetsförlagda
delen av utbildningen vid partnerskolan. Vidare anges vid intervjuer att det finns nätverk
med andra universitet/högskolor avseende gymnasielärarprogrammet och samarbete
kring verksamhetsförlagd utbildning.
Det framgår även att Region Gotland erbjuder aspirantanställning. Av dokumentet
läraraspiranter inom Region Gotland framgår att målet är att 90 nya studenter påbörjar
lärarprogrammen varje hösttermin och för att attrahera fler studenter att ansöka och
slutföra grundlärarutbildningarna F-3 och 4-6 vid Campus Gotland erbjuder Region
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Gotland samtliga nya studenter till utbildningen höstterminen 2019 möjligheten till en
aspirantanställning om minst 20 procent.
Av hälso- och sjukvårdsförvaltningens kompetensförsörjningsplan framgår aktiviteter
i form av att bland att fortsätta arbeta med att få utbildningar arrangerade på Campus
Gotland samt att erbjuda verksamhetsförlagd praktik genom Uppsala universitet. Av
intervjuer framgår att det finns flera utbildningar på Campus Gotland som är viktiga för
förvaltningens kompetensförsörjning, bland annat anges distriktssköterskeutbildningen,
sjuksköterskeutbildningen och tandsköterskeutbildningen. I intervjuer lyfts vidare att det
är viktigt för förvaltningen att det finns relevanta utbildningar och program på Campus
Gotland, då det är en effektiv rekryteringsbas för förvaltningen.
Vidare anges att även den verksamhetsförlagda utbildningen är en viktig rekryteringsbas
och att förvaltningen exempelvis tar emot barnmorskestudenter från Uppsala universitet
samt sjuksköterskestudenter som studerar i Uppsala. I intervjuer lyfts dock att det är ett
större steg för dessa studenter att flytta till Gotland efter avslutad utbildning om de inte
har någon anknytning sedan tidigare, än jämfört med de som studerar på ön.
Vidare framgår även att det finns ett samarbete mellan Region Gotland, förvaltningen
och Uppsala universitet i form av utvecklandet av ett innovationssystem som syftar till att
tillvara ta idéer med innovationspotential. Detta i syfte att bland annat skapa ökade
möjligheter för forskningssamarbeten.
Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan avseende om det finns etablerade samarbeten med
universitet och högskolor för att stärka arbetet med personal- och
kompetensförsörjningen som uppfylld.
Bedömningen grundar sig på att det finns aktiviteter för samverkan och samarbeten med
Uppsala universitet och Campus Gotland inom samtliga granskade nämnder och
styrelse. Samverkan sker främst med Uppsala universitet, men det finns även exempel
på samarbeten med andra lärosäten. Vidare ser vi positivt på att det finns
dokumenterade aktiviteter med bäring på samverkan med universitetet, främst i
kompetensförsörjningsplanerna samt inom ramen för aktiviteter med koppling till målet
om att kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete.

Regionens arbetsgivarvarumärke

Iakttagelser
Region Gotland har formulerat sin identitet som arbetsgivare genom att ta fram tre
arbetsgivarlöften. Dessa är ”Bli en del av någonting stort” , ”Din utveckling – vår
framgång” och ”Vi gör vardagen bättre” . Vidare framgår av den centrala
kompetensförsörjningsplanen att det finns ett antal strategier för att attrahera nya
medarbetare. Bland annat anges arbetet med att stärka varumärket inåt och utåt,
tydliggöra rekryteringsprocessen som bärare av arbetsgivarvarumärket, stärka
organisationskulturen och att erbjuda attraktiva anställningsvillkor. Vidare framgår av
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utbildning- och arbetslivsförvaltningens, hälso- och sjukvårdsförvaltningens och
samhällsbyggnadsförvaltningens kompetensförsörjningsplaner olika aktiviteter och
insatser inom ramen för attrahera- och behållaperspektiven.
Som tidigare nämnts i rapporten finns en attrahera- och behållagrupp (AB-gruppen)
inom regionen. Denna grupp har till uppdrag att årligen ta fram en prioriterad
aktivitetsplan för regiongemensamma aktiviteter i syfte att behålla och attrahera
medarbetare. Gruppen träffas cirka var 6:e vecka och arbetar med olika projekt och
insatser inom ramen för attrahera- och behållaperspektivet. Ett exempel på insats är ett
projekt avseende karriär- och utvecklingsvägar där karriärvägar identifieras i samverkan
med förvaltningarna. Ett annat exempel på insats som gruppen arbetar med är
regionens strategi för sociala medier. Strategin för sociala medier togs fram under år
2020 och av denna framgår att ett av syftena med att finnas på sociala medier är att
stärka arbetsgivarvarumärket. Utvecklingsområden som anges i strategin för år 2020 är
bland annat att använda arbetsgivarlöften och skapa autentiska berättelser som stärker
arbetsgivarvarumärket. Det anges även att utveckling av studenthemsidan ska ske
framåt samt att ett kollektivavtal tagits fram avseende studentmedarbetare där syftet är
att studenter ska få möjlighet att arbeta inom Region Gotland under sin studietid. Vidare
framgår av intervjuer att kopplingen mellan HR och kommunikation har stärkts i form av
en redaktion för arbetsgivarvarumärket som träffas varje vecka för att planera och
genomföra aktiviteter löpande för att hålla ihop och stärka arbetsgivarvarumärket. I
intervjuer framhålls vikten av att kommunicera arbetsgivarlöftena i den externa
kommunikationen.
Region Gotland har även utvecklat och tagit fram ett koncept med en digital introduktion
(“pre-onboarding”) för nya medarbetare i syfte att bland annat stärka
arbetsgivarvarumärket och det första intrycket. Den digitala introduktionen har nya
medarbetare möjlighet att gå innan de påbörjar sin anställning och stärker förståelsen
för att Region Gotland är en politisk styrd organisation med många olika verksamheter.
Vidare framgår i granskningen att en nulägeskartläggning avseende en gemensam
organisationskultur - Ett Region Gotland genomförts under hösten år 2019. Av
kartläggningen framgår att utgångspunkten för kartläggningen var att regionledningen
sett behov av att identifiera “minsta gemensamma nämnare”, något som ska
känneteckna organisationens olika delar och vara vägledande för beteenden hos chefer
och medarbetare. Kartläggningen genomfördes med medarbetare från alla förvaltningar
samt med politiker. Två utmaningar framåt som identifierades i denna kartläggning var
samverkan över gränserna och att skapa organisationsförståelse och stolthet.

Diagram 10. Hur upplever du Region Gotlands arbetsgivarvarumärke idag?
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Av enkätresultatet framgår att 58 procent av svarande respondenter upplever att Region
Gotlands arbetsgivarvarumärke idag är neutralt medan 14 procent upplever varumärket
som starkt och 25 procent som svagt. När samma fråga ställdes år 2017 upplevde 18
procent arbetsgivarvarumärket som starkt, 55 procent som neutralt och 25 procent som
svagt. Vi konstaterar att det är färre chefer som upplever arbetsgivarvarumärket som
starkt år 2020 jämfört med år 2017, men att andelen som upplever det som svagt inte
har ändrats.
Diagram 11. Skulle du rekommendera andra att börja arbeta inom Region Gotland?

Vidare framgår av enkäten att en majoritet, cirka 81 procent av svarande respondenter,
instämmer helt eller till stor del i påståenden om de skulle rekommendera andra att börja
arbeta inom Region Gotland. Endast 18 procent instämmer inte alls eller till viss del.
Diagram 12. Upplever du att det bedrivs ett strategiskt arbete med Region Gotlands
arbetsgivarmärke för att lyckas attrahera, rekrytera och behålla personal?

I enkätresultatet kan vi utläsa att 55 procent av svarande respondenter endast
instämmer till viss del i frågan om de upplever att det bedrivs ett strategiskt arbete med
Region Gotlands arbetsgivarvarumärke för att lyckas attrahera, rekrytera och behålla
personal. Cirka 38 procent instämmer till stor del eller helt i påståendet.
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Avseende avgångsenkät och avgångssamtal anges att det finns en avgångsenkät
sedan två år tillbaka som skickas ut till medarbetare som väljer att avsluta sin
anställning. Resultaten av avgångsenkäten skickas till HR-cheferna på förvaltningarna
som har möjlighet att genomföra analyser av resultatet. Dock anges att vissa, ofta
mindre, förvaltningar har svårt att dra slutsatser av resultatet då för få medarbetare
avslutat sin anställning. I intervjuer lyfts ett antal anledningar till att medarbetare väljer
att avsluta sin anställning som har framkommit i enkätresultaten. Exempel på dessa
anledning rör lön, ledarskapsfrågor och arbetsmiljö.
Avseende avslutningssamtal anges att det främst är närmaste chef som håller i dessa
samtal, men vid behov kan HR-chefen på förvaltningen hålla i samtalet. Vi har tagit del
av en rutin avseende avslutningssamtal där det anges att chef genomför och
dokumenterar samtalet. Till rutinen finns förslag på innehåll och frågeställningar i
avgångssamtalet. Vidare framgår av intervjuer att dessa samtals inte sammanställs och
analyseras på aggregerad nivå, utan primärt är ett underlag för närmaste chef.
Diagram 13. Genomför du eller säkerställer du att någon annan genomför
avslutningssamtal när någon i personalen slutar?

Av enkäten framgår att 92 procent av de svarande respondenterna anger att de alltid
eller oftast genomför eller säkerställer att någon annan genomför ett avslutningssamtal
när någon i personalen avslutar sin anställning eller går i pension.
Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan avseende om det genomförs aktiviteter för att utveckla
regionens varumärke som arbetsgivare som uppfylld.
Bedömningen baseras på att det finns mål och aktiviteter kopplade till att utveckla
Region Gotlands varumärke som arbetsgivare. Inom ramen för attrahera- och
behållagruppen samt redaktionen för arbetsgivarvarumärket planeras och genomförs
insatser för att stärka Region Gotlands varumärke på ett samlat och enhetligt sätt. Vi ser
även positivt på arbetet med en gemensam organisationskultur (“Ett Region Gotland”)
samt på framtagandet av en strategi för sociala medier och användandet av sociala
medier för att stärka arbetsgivarvarumärket. Enkätresultatet visar även att fler än 4 av 5
chefer instämmer helt eller till stor del i påståendet att de skulle rekommendera andra
Region Gotland som arbetsgivare.
Vidare baseras bedömningen på att avgångsenkät genomförs och att avslutningssamtal
sker i hög grad. Vi ser positivt på att att avgångsenkäten sedan förra granskningen nu
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har implementerats och används till del som underlag i utvecklingsarbetet. Vi vill dock
fortsatt poängtera vikten av att inom hela Region Gotland ta tillvara på de synpunkter
som inkommer från medarbetare som väljer att avsluta sin anställning i det fortsatta
utvecklingsarbetet på ett strukturerat sätt.
Vi noterar slutligen att enkätresultatet från vår genomförda enkät visar att mer än hälften
av respondenterna upplever Region Gotlands arbetsgivarvarumärke som neutralt och
var fjärde respondent upplever det som svagt. Samtidigt svarar över hälften av
respondenterna att de endast instämmer till viss del i att det bedrivs ett strategiskt
arbete med arbetsgivarvarumärket. Detta indikerar på behov av en ökad intern
kommunikation kring det arbete som bedrivs med koppling till arbetsgivarvarumärket.
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Revisionell bedömning och
rekommendationer
Revisionell bedömning
Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsens, hälso- och
sjukvårdsnämndens, barn- och ungdomsnämndens samt miljö- och byggnämndens
åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning är ändamålsenliga.
Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att regionstyrelsens
och nämndernas åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning är
ändamålsenliga. Vi ser dock behov av att ytterligare tydliggöra ansvarsfördelningen
avseende den strategiska kompetensförsörjningen, att fortsätta arbeta för ett ökat
erfarenhetsutbyte mellan nämnderna avseende personal- och kompetensförsörjning
samt att säkerställa att samtliga kompetensförsörjningsplaner följs upp årligen i
styrelse/nämnd. Vi vill också särskilt understryka vikten av att fortsatt arbeta aktivt med
personal- och kompetensförsörjningsfrågorna då såväl intervjuer som enkätsvar visar på
stora utmaningar framgent vad gäller personal- och kompetensförsörjningen.

Bedömningar mot revisionsfrågor
Den revisionella bedömningen grundar sig på iakttagelser och bedömningar utifrån
nedanstående revisionsfrågor. Bedömning för respektive revisionsfråga redovisas
löpande i rapporten under respektive avsnitt.
Revisionsfråga

Bedömning

Säkerställer regionstyrelsen att det
finns mål och strategier utformade för
personal- och kompetensförsörjning?

Uppfylld

Finns en ansvarsfördelning fastställd
avseende personal- och
kompetensförsörjning?

Delvis uppfylld

Sker ett erfarenhetsutbyte mellan
nämnderna avseende
personal- och kompetensförsörjning?

Delvis uppfylld
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Bedriver facknämnderna ett aktivt
arbete för att säkra personaloch kompetensförsörjning på kort och
lång sikt?

Uppfylld

Genomför regionstyrelsen och
nämnderna uppföljningar avseende
personal- och kompetensförsörjning
och fattas beslut om åtgärder vid
behov?

Uppfylld för BUN
Delvis uppfylld
för RS, MBN
och HSN

Finns etablerade samarbeten med
universitet och högskolor för att stärka
arbetet med personal- och
kompetensförsörjning?

Uppfylld

Genomförs aktiviteter för att utveckla
regionens varumärke som
arbetsgivare?

Uppfylld

Rekommendationer
Utifrån de iakttagelser och bedömningar vi har gjort i denna granskning lämnar vi
följande rekommendationer till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt
miljö- och byggnadsnämnden:
●

Säkerställa att uppföljning av kompetensförsörjningsplanerna sker årligen och att de
uppdateras vid behov.

Vidare lämnar vi följande rekommendationer till regionstyrelsen:
●
●

Säkerställ att det finns forum för erfarenhetsutbyte mellan förvaltningar i frågor som
rör personal- och kompetensförsörjningen på en mer operativ nivå.
Utred hur HR-stödet till cheferna i Region Gotland kan bli mer verksamhetsnära.
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Bilaga - Förteckning över
granskad dokumentation
Regionövergripande
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Strategisk plan och budget 2020-2022, antagen 2019-06-17 (RF § 187)
Styrkortsmodell 2020-2023
Dokument avseende indikatorer per målområde 2020
Årsredovisning 2019
Delårsrapport 2, 2020
Sammanställning av sommaren 2020
Personalavsnitt inför budgetberedning, 2020-10-05
Medarbetarundersökning 2020
Strategisk plan för kompetensförsörjning 2017-2021, fastställd 2017-09-25 (RF §
119)
Nulägeskartläggning 2019, Ett Region Gotland
Strategi för sociala medier 2020
Dokument avseende digital introduktion
Ledarstrategi
Ledarkontrakt för förvaltningschef, avdelningschef/verksamhetschef samt
enhetschef
Rutin för avgångssamtal

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
●
●
●

Verksamhetsplan 2020
Kompetensförsörjningsplan 2020-2023, fastställd av BUN 2020/152 och GVN
2020/58
Läraraspiranter inom Region Gotland

Samhällsbyggnadsförvaltningen
●
●
●

Verksamhetsplan 2020
Kompetensförsörjningsplan 2020-2024, fastställd av MNB 2020/324
Aktiviteter avseende mål kring medarbetare och kompetensförsörjningsplan

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
●
●
●

Verksamhetsplan 2020
Kompetensförsörjningsplan 2019-2022, fastställd 2018-12-11, HSN 2018/606
Dokument avseende “Innovationssystem Gotland”
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2020/1215
22 december 2020

Eva Edin
HR chef

Barn- och utbildningsnämnden

Yttrande över revisionsrapport gällande granskning av
personal- och kompetensförsörjning
Förslag till beslut


Förvaltningens förslag till yttrande lämnas till revisorerna.

Bakgrund

Regionrevisorerna har överlämnat sin granskningsrapport gällande
kompetensförsörjningsinsatser till barn- och utbildningsnämnden 2020 12 01, för
svar på frågan om vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av
granskningens resultat. De särskilda rekommendationer som nämns i rapporten riktas
till övriga fackförvaltningar samt till regionstyrelseförvaltningen. Svaren på
revisionsfrågorna som berör utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har av
revisorerna fått omdömet ”uppfyllda”. Revisorerna uppmanar samtliga förvaltningar
till ett fortsatt erfarenhetsutbyte mellan nämnderna, till att säkerställa att
komptensförsörjningsplanerna följs upp årligen samt till att nämnderna fortsätter ett
aktivt arbete med kompetensförsörjningsfrågorna.
Bedömning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen avser att bidra till det regiongemensamma
kompetensförsörjningsarbetet, att även fortsättningsvis revidera och redovisa
kompetensförsörjningsplanen för respektive nämnd och att arbeta aktivt med de
aktiviteter som pekas ut i planen.
Förvaltningen förslag är att denna skrivelse inges som yttrande/svar över
revisionsrapporten till revisorerna.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Till Regionfullmäktige
2019-12-16

MOTION: Funktionsprogram för grundskola, fritidshem och förskolor
Enligt befolkningsprognoser ökar antalet barn och elever på Gotland. Det skapar behov av nya lokaler men
också av anpassningar och tillbyggnationer av våra befintliga skol- och förskolebyggnader. Trots en begränsad
ekonomi behöver vi möta behoven av en gynnsam arbetsmiljö för barn, elever och personal.
Genom tydliga riktlinjer skapas effektiva processer. Vårt förslag är att Region Gotland tar fram ett samlat
dokument som beskriver viktiga krav och riktlinjer för utformningen av förskolor och skolor, ett så kallat
funktionsprogram. Funktionsprogrammet bidrar till att säkerställa kvalitet och funktionalitet för pedagogiska,
trivsamma, säkra och hållbara inne- och utemiljöer.
Ett funktionsprogram är ett bra hjälpmedel för att se till att investeringar i skola och förskola blir
genomtänkta, ändamålsenliga och kostnadseffektiva.
Funktionsprogrammet ska visa vilka funktioner skolans lokaler behöver för att ge goda förutsättningar för det
pedagogiska arbetet och en lärande arbetsmiljö för elever och personal i grundskola och fritidshem.
Likvärdiga förutsättningar när det gäller arbetsmiljö och lärmiljöer är viktigt för att alla barn ska nå sina mål.
En god fysisk arbetsmiljö mår alla bra av, men det har ett extra stort värde för elever med särskilda behov.
Funktionsprogrammet bör utgår från långsiktiga hållbara mål vilket innebär att hushålla med både mänskliga
och materiella resurser. Programmet ska sträva efter att kombinera goda förutsättningar för utbildning med en
effektiv lokalanvändning så att skolans resurser i högre grad används till undervisning än till höga
hyreskostnader för lokaler. Programmet bör därför tas fram i bred samverkan mellan berörda förvaltningar
och ingå i hela planerings- och byggnadsprocessen.

Miljöpartiet vill att:
Ett funktionsprogram för lokaler och utemiljöer till verksamheterna grundskola, fritidshem och förskola tas
fram utifrån motionens inriktning.

Isabel Enström (MP)

Lisbeth Bokelund (MP)

Robert Hall (MP)

Wolfgang Brunner (MP)
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2020/130
2 februari 2021

Kristoffer Strehlenert
Projektledare

Barn- och utbildningsnämnden

Funktionsprogram för grundskola, fritidshem och förskola
inom Region Gotland.
Förslag till beslut

Förenklat funktionsprogram tas fram i samverkan med Teknikförvaltningen. Då
tid och resurser saknats för att framkomma med ett eget funktionsprogram för
utbildningslokaler på Gotland till denna nämnd ges förvaltningen utökad tid för
att genomföra uppdraget.
 Befintliga styrdokument och samarbetsformer, beskrivna i korthet i denna
tjänsteskrivelse, mellan Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
Teknikförvaltningen godtas under tiden som förenklat funktionsprogram.


Sammanfattning

En motion från Miljöpartiet inkom till barn- och utbildningsnämnden den 6 februari
2020. Miljöpartiet vill att ett funktionsprogram för lokaler och utemiljöer till
verksamheterna grundskola, fritidshem och förskola tas fram utifrån motionens
inriktning.
Barn- och utbildningsnämnden fattade i september 2020 beslut i enighet med detta
och gav förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förenklat funktionsprogram till
februari 2021.
Med anledning av framförallt projektet Framtidens förskola och grundskola har inte
tid och resurser för det beslutade uppdraget kunnat avsättas. Förvaltningen anser att
de funktionsprogram som är upprättade av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)
och ett flertal representativa kommuner måste kunna ses som fullt användbara som
referensmaterial. Detta då dessa funktionsprogram i kombination med upparbetade
samarbetsformer mellan Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) och
Teknikförvaltningen (TKF) redan idag säkerställer pågående och kommande projekt.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2020/130

Bakgrund

Med anledning av det mycket omfattande utredningsarbetet inom projektet
”Framtidens förskola och grundskola” har det beslutade uppdraget om ett förenklat
funktionsprogram till nämndmöte februari 2021 inte kunnat utföras.
Utredningsarbetet har utöver projektledare tagit avsevärda resurser i anspråk från
flera centrala delar inom förvaltningen däribland försörjningsavdelningen.
Den av försörjningschef Rolf Andersson tidigare givna bakgrundsbilden kring
historiska skillnader enheterna emellan finns att ta del av i tidigare tjänsteskrivelse
daterad 2020-10-14. I samma tjänsteskrivelse står också skrivet: ”Förvaltningen
föreslår att de samlade erfarenheterna från dessa funktionsprogram används i
samband med de planerade projekten Alléskolan och Väskinde förskola”. De
erfarenheter som framkommer i dessa projekt dokumenteras som Region Gotlands
generella funktionsprogram. Programmet revideras årligen för att alltid vara aktuellt
med nya pedagogiska tankar och lösningar.
Funktionsprogram för projekt Alléskolan Visby finns redan utarbetat mellan
lokalansvariga på UAF, projektkontoret på TKF, medarbetare på skolan, städ, måltid,
med flera. Detta program beskriver i detalj vilka krav och önskemål som finns på
varje rum i skolan. (Golv, socklar, vägg, tak, fast inredning, antal personer, belysning,
ljud, data etcetera). Det kommer att kompletteras med inredning, yttermiljö med
mera.
Befintligt arbetsflöde vid om-/till- eller nybyggnation kan i korthet förklaras enligt
följande punkter:
En arbetsgrupp med representanter för verksamheten sätts ihop under styrning av
försörjningsavdelningen. På detta sätt tillgodogörs central förvaltning
enhetsspecifika önskemål. Detta tillsammans med den övergripande kunskap
som besitts av denna avdelning utgör grunden för projektets inriktning.
 Styrgrupper och arbetsgrupper tillsätts i enlighet med Region Gotlands
projektmodell. Ansvaret för detta ligger hos TKF. Vid större projekt är det
projektavdelningen som ansvarar och vid mindre projekt
fastighetsförvaltaravdelningen. Om projekten är för små för att projektmodellen
ska anses vara lämplig sker kontakten i nära samarbete mellan lokalsamordnare
inom UAF och fastighetsförvaltaravdelningen.
 I själva projektens genomförandedel sker kommunikationen mellan verksamheten
och utförare via försörjningsavdelningens representant (oftast lokalsamordnaren).
Detta för att inga missförstånd, och direkt av verksamhetens representanter på
enheten beställda uppdrag, ska kunna ske. På detta sätt säkerställs också att
förvaltningens övergripande kunskap om verksamheterna synkroniseras med
TKF:s kunskaper om själva byggprocesserna.
 Täta avstämningar sker och utvärdering efter genomfört projekt bör alltid
genomföras. Detta för att ständigt ha en process under utveckling och
förbättring.


Som tidigare framfört har Region Gotland flera policys och riktlinjer som sätter
avsevärt högre krav på standard och utförande än de för Sverige generellt styrande
byggnormerna och lagkraven. Då regionens ekonomi är hårt ansatt bör, enligt
förvaltningen, noggranna överväganden göras huruvida regionen kan frångå vissa
tidigare beslutade allmänna policys och riktlinjer och istället acceptera generella
lagkrav som standard.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2020/130

Beslutsunderlag
Motion från Miljöpartiet.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-02

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/106
28 januari 2021

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Barn- och utbildningsnämnden

Uppföljning ”Framtidens förskola och grundskola”
Förslag till beslut

•
•

Informationen tas emot
Förvaltningen skall i strategisk plan och budget 2022–2024 presentera en plan
för genomförande av de uppdrag som gavs i samband med nämndens beslut
2020-12-15 samt tydliggöra drifts- och investeringsbehov till följd av beslutet.

Sammanfattning

I november 2019 fastställde regionfullmäktige (RF) projektdirektivet (RF 2019-11-18
§278) som grundar sig i tidigare beslut (RF 2019-06-17, § 188) att ”Barn- och
utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda framtidens skolorganisation på Gotland
utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas”. Målet för utredningen var att nå fram till en
kostnadseffektiv och väl kompetensförsörjd förskole- och skolorganisation som har
fokus på elevernas resultat. Varje barn och elev ska nå sin fulla potential och det ska
vara likvärdiga förutsättningar oavsett var eleven bor på Gotland.
Utredningsarbetet inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har varit omfattande
och som ett led i arbetet har regionstyrelsen fått återkoppling kring arbetet i samband
med övergripande rapportering av effektiviseringsprogrammet. I februari 2020
medverkade politiker i barn- och utbildningsnämnden och regionstyrelsen
tillsammans med regionens tjänstemannaledning i en workshop kring de utmaningar
förskola och grundskola står inför, bl.a. kompetensförsörjningsbrist,
likvärdighetsproblematik, ökat stödbehov hos elever och begränsade resurser. En
fördjupad delrapport gavs vid regionstyrelsen i maj (RS 2020-05-27 §165). Rapporten
grundades i den genomförda nulägesanalysen från projektet som godkänts i BUN
2020-04-14. (BUN §43)
Den slutliga utredningen och förslag till beslut presenterades för barn- och
utbildningsnämnden (BUN) första gången i september 2020.
Förslaget från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen omfattade en bantad
skolorganisation med 38 förskolor och 28 grundskolor. Förslaget har huvudsakligen
byggt på en organisationsidé om F-6 och 7–9-skolor med två parallella årskurser.
Organisationsförslaget skulle ha inneburit en avveckling av två förskolor (Linden och
Bryggaren i Visby) och åtta grundskolor (Stenkyrka,
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Region Gotland
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Endre, Vänge, Kräklingbo, Eskelhem, Sanda, Stånga och Öja) samt en avveckling av
högstadiet i Fårösund.
Förslagets innehöll även förändrade elevupptagningsområden och elevutökningar i
flertalet av öns ”kvarvarande” skolor. De föreslagna organisationsförändringarna har
bedömts minska kostnaderna med cirka 15 miljoner kronor per år jämfört med idag
samt kunna ”frigöra” motsvarande ett 40-tal heltidstjänster inom grundskola och
fritidshem genom sammanslagningar av skolor.
Vid sitt möte i december tog barn- och utbildningsnämnden beslut i frågan som
kraftigt avvek från förvaltningens förslag. Nämndens beslutade att:
-

Behålla strukturen för dagens förskolor och grundskolor på landsbygden
Bryggarens förskola läggs ned.
Liens förskola öppnas åter för ordinarie verksamhet
Lindens förskola läggs ned när Alléskolan är färdigställd och
Humlegårdsskolans lokaler iordningställts för förskoleverksamhet

Nämnden gav samtidigt en rad uppdrag till förvaltningen. Dessa framgår av bilagan
som också innehåller förvaltningens korta kommentarer kring hur uppdragen kan
hanteras.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att de utmaningar som utbildnings- och
arbetslivsförvaltningens pekat ut och som legat till grund för förslaget till beslut
kvarstår. Därför behöver förvaltningen tid att arbeta fram alternativa vägar för att
klara kompetensförsörjningen, öka likvärdigheten och klara de besparingar som
sedan tidigare är beslutade.
Förvaltningen kommer att presentera en plan för genomförande av de uppdrag som
gavs i samband med nämndens beslut i strategisk plan och budget 2022–2024. Där
skall också drifts- och investeringsbehov till följd av beslutet tydliggöras.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/106
28 januari 2021

Kristoffer Strehlenert
Projektledare

Bilaga till Uppföljning ”Framtidens förskola och grundskola”
BUN informerar regionfullmäktige om resultat av uppdraget att utreda framtidens
förskola och grundskola (RF §188 och RF §278) enligt nedan.
(Förvaltningens bedömning i kursiverad stil.)
Nämnden beslutar att:
- Behålla strukturen för dagens förskolor/grundskolor på landsbygden – Ingen
kommentar/bedömning.
- Bryggarens förskola läggs ned. - Kan ske under 2022 under förutsättning att
pågående planerat underhåll (PU) på Terra Novaskolan fortlöper enligt plan och att Lien
färdigställs.
- Liens förskola öppnas åter för ordinarie verksamhet. - Kan ske tidigast till
årsskiftet 21/22 under förutsättning att PU prioriteras av TKF.
- Lindens förskola läggs ned när Alléskolan är färdigställd och
Humlegårdsskolans lokaler iordningställts för förskoleverksamhet - Kan ske
tidigast under 2024 under förutsättning att projekt Alléskolan fortlöper enligt nuvarande
tidplan.
Nämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att
- Utreda justeringar av upptagningsområden för Stenkyrka skola - Förslag är att
enkät går ut våren 2021 till boende i aktuella områden med barn från 3-4 år upp till 12
års ålder.
- Göra en långsiktig 10-årig investeringsplan för samtliga skolor som inkluderar
periodiskt underhåll. Bedömning lämnas i samband med ordinarie
investeringsplan i februari 2021. Fördjupningar förbereds för att lämna till
budgetberedning våren 2021. Planen ska förtydliga tidsperspektiv och
investeringsbehov. - Investeringsplanen finns som särskilt ärende för beslut på dagens
möte– skickas till RF senast 11/2.
o I investeringsplanen särskilt utreda
 Investeringsalternativ för lösa Sanda förskolas lokaler efter att
lokaler med tillfälligt bygglov måste avvecklas eftersom
grundskolan finns kvar som f-3 enhet. – Se investeringsplan.
 Underhållsbehov och lokalanpassning på Endre skola för att
fortsätta som en f-3 enhet med förskola. – Se investeringsplan.
 Se över om mobila lokaler för barn- och elevhälsan är en
lösning. - Uppdraget att utreda frågan om eventuell pilot ges till chefen
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för Barn- och elevhälsan, tilläggsäskande i samband med
kompletteringsbudget behöver göras för inköp av buss, ca 3 mnkr
kommer i så fall behöva göras.
Utreda om f-3-skolan kan vara en långsiktigt hållbar enhet lämplig i vissa fall
och i samband med det se på landsbygdsstödet till skolor och eventuellt
behov av att anpassa sådant utifrån ny enhetstyp. - Frågan är utredd ur ett
pedagogiskt perspektiv i och med utredningen och anses därmed till dessa delar besvarad.
Uppdraget ur ett ekonomiskt perspektiv utreds under våren 2021.
Utreda hur en f-3-enhet skulle kunna organiseras utifrån ledarskap,
medarbetarskap, måluppfyllelse, lokal- och barnperspektiv. - Uppdraget anses
besvarat i och med utredningen men kan förtydligas med konsekvenser i ett senare skede –
ht 2021.
Föra kontinuerlig dialog för att bland annat följa och utvärdera familjers val
av skola. - En enkät genomförs och utvärderas årligen av enheten Stöd och utveckling i
samband med skolvalet.
Möjliggöra för grundskolor och förskolor att bli tydligare och bättre på att
presentera och informera om sin verksamhet så att skolorna blir det naturliga
valet för eleverna i upptagningsområdet. Utveckla skolors profilområden
utifrån lokala förutsättningar. I arbete inkludera barn, föräldrar och
medarbetare brett. – (Nämnden uppfattar här en otydlighet i vissa skolors
teman/profiler/arbetssätt. Behöver enligt nämnden synliggöras bättre.) Frågan är av ren
verksamhetskaraktär och hanteras av respektive avdelningschef.
Marknadsföra Gotlands små enheter som ett alternativ för de lärare som vill
jobba i den lilla skolan och önskar flytta till Gotland/landsbygden. Jobba med
skolors profilområden. - Uppdraget att revidera kompetensförsörjningsplanen ges till
förvaltningens HR-konsult.

Nämnden föreslår förvaltningen att inom sitt uppdrag arbeta med att
- Genomföra förändringar till större rektorsområden. – Ansvar för detta ligger på
avdelningschefer förskola och grundskola.
- Fortsätta jobba med och utveckla dialog kring kvalité, lär- och arbetsmiljö i
skolan där medarbetare, barn och föräldrar inkluderas. - Ansvar för detta ligger
på avdelningschefer förskola och grundskola.
- Utveckla dagens samarbete med Uppsala universitet Campus Gotland om
lärarutbildning och kompletterande pedagogisk utbildning som kombineras
med anställning. Stimulera fler att vidareutbilda sig till lärare och speciellt
högstadielärare. - Möte inplanerat med Uppsala universitet och regionstyrelsens
ordförande vilket kan leda till uppdrag. Ansvar för detta ligger på förvaltningens HRkonsult.
- Uppmuntra och stödja distansoberoende nätverk för kollegialt lärande.
Utveckla möjligheterna till fjärrundervisning där det är möjligt. - Görs inom
ramen för projektet Ifous. Ansvar för detta ligger på förvaltningsstrateg tillsammans med
styrgruppen för projektet.
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Datum
2020-09-14 09:44

Ärendenummer
#27952

Sida
1(1)

Inskickat av: Gunilla Birgitta Susann Othberg

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Skolor i olika stadier spridda över HELA Gotland. Ett minimumutbud av skolor på landsbygden, som täcker hela ön, som alltid finns
och inte riskerar nedläggning, men som vid behov och efterfrågan kan kompletteras med fler skolor.
Beskrivning och motivering
Det ska vara möjligt att bo i närheten av en skola på landsbygden och Gotland bör ha geografiskt utspridda skolor. Används en
gotlandskarta och målet att de flesta eleverna ska ha ca 15 km till skolan, bör det finnas skolor upp till årskurs 9 i Hemse, Roma, Slite
och Fårösund. För ungdomar som bor på södra och östra Gotland blir det tyvärr längre resor än 15 km. Bild 1.
Används kartan gällande de lägre årskurserna, så täcks ön med skolor upp till åk 6 i Öja, Stånga, Kräklingbo, Eskelhem, Fole och
Lärbro. Bild 2. Utöver det finns möjlighet att ha lägre årskurser vid de skolor som har verksamhet till årskurs 9 om behov finnes.
Ligger skolorna spridda över ön möjliggörs landsbygdsboende och korta resor för eleverna. De uppräknade skolorna utgör ett nära
skolutbud och ett minimum av landsbygdsskolor, så finns pengar och underlag till fler skolor än dessa, t ex i Klinte som hamnar lite
utanför på kartan, är det positivt.
Satsa hållbart på både spridnings- och närhetsprincipen, så HELA Gotland kan leva!
Ta ett beslut om att ha en grundutbud av skolor på landet. Dessa finns alltid och riskerar ej nedläggning. Är efterfrågan större än
grundutbudet, som det är nu 2020, behövs fler skolor och dessa bör täcka de delar som inte täcks av föreslagna grundutbud.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
Bild1_9.jpeg (2,29 MB)
Bild2_6.jpeg (2,48 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras
och registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och
därför kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser
och handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Gunilla Birgitta Susann Othberg
Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2020/1133
22 december 2020

Kristoffer Strehlenert
Projektledare, Framtidens förskola och grundskola

Barn- och utbildningsnämnden

Medborgarförslag. Skolor på Gotland
Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit angående skolorganisationen på Gotland.
Förslagsställaren föreslår att det ska finnas ”Skolor i olika stadier spridda över HELA
Gotland. Ett minimumutbud av skolor på landsbygden, som täcker hela ön, som alltid finns och
inte riskerar nedläggning, men som vid behov och efterfrågan kan kompletteras med fler skolor.”
Förvaltningen har under ett drygt år arbetat med, det från regionfullmäktige givna
uppdraget, att utreda skolorganisationen. Detta har givits projektnamnet ”Framtidens
förskola och grundskola”. Arbetet har resulterat i två rapporter. En nulägesanalys
och en förslagsdel.
Till grund för arbetet har tillsammans med projektdirektivet, för region Gotland,
beslutade strategier, riktlinjer och policys beaktats. En av dessa är strategin ”Ett
långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030”. Denna strategi bygger,
precis som förslagsställarens tankar, på avstånd som ger rimlig tillgänglighet i tid och
med det indirekt också i avstånd. Att förvaltningens förslag på nedläggningar gav
något andra enheter än förslagsställarens berodde på direktivens givna förutsättningar
om minskade kostnader på totalen i kombination med de beslutade riktlinjerna för
skolskjuts. Mer om detta finns att läsa i de två rapporterna.
Barn- och utbildningsnämnden tog 2020-12-15 beslut om att organisationen inom
förskola och grundskola skall bibehållas med den struktur som finns idag vad gäller
landsbygden. Detta gör att inga nedläggningar av skolor på landsbygden kommer
genomföras inom ramen för det givna uppdraget.
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Ytterligare utredningsuppdrag för alternativa nedläggningar har inte givits inom
ramen för uppdraget. Just önskan om garantier för ett ”evigt” grundutbud som
förslagsställaren ser inte förvaltningen som möjlig då vi inte vet något säkert om
framtiden.
Bedömning

I just detta fall ser förvaltningen det inte som relevant att beskriva nedanstående
perspektiv. Detta med hänvisning till att samtliga perspektiv finns belysta i utredning
av nulägesbeskrivning samt förslagsdel inom projektet Framtidens förskola och
grundskola med ärendenummer BUN 2019/1091.
Barn- och elevperspektiv
Jämställdhetsperspektiv
Landsbygdsperspektiv
Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutsunderlag
Medborgarförslag #27952 inkommit 2020-11-11
Framtidens förskola och grundskola BUN 2019/1091
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-22

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Datum
2020-09-25 08:23

Ärendenummer
#28622

Sida
1(1)

Inskickat av: HÅKAN TORNELL

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Medborgarförslag från Stenkyrka Hembygdsförening om hur viktigt det är för landsbygden att skolorna finns kvar
Beskrivning och motivering
Vi har fått information om att det finns ett tjänsteförslag på att skolan i Stenkyrka kan läggas ner, plus även andra landsbygdsskolor.
Vi i Stenkyrka Hembygdsföreningen har ett gott och positivt samarbete med vår skola. Hembygdsområdet ligger som närmaste
granne. Barnen med personal vistas ofta hos oss, och barnen är med vid tex fagning av hembygdsänget.
Vår skola är i mycket gott skick , och delar av den är nyligen renoverade. Det skulle vara en oerhörd förlust för Stenkyrka och dess
invånare, samt företagen om skolan försvann.
Vi jobbar alla här för en levande landsbygd.
Vi vill att:
- få en dialog med regionen hur vi ska kunna hjälpas åt med att forsätta driva skolorna på landsbygden.
Hälsning: Styrelsen i Stenkyrka Hembygdsförening/ Håkan Thornell

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras
och registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och
därför kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser
och handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
HÅKAN TORNELL
Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2020/1144
22 december 2020

Kristoffer Strehlenert
Projektledare, Framtidens förskola och grundskola

Barn- och utbildningsnämnden

Medborgarförslag från Stenkyrka Hembygdsförening om hur
viktigt det är för landsbygden att skolorna finns kvar
Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit från Stenkyrka hembygdsförening angående
förslaget att lägga ned bland annat Stenkyrka skola. Förslagsställaren vill få en dialog
med regionen med syfte att hjälpas åt att fortsätta driva skolorna på landsbygden.
Förvaltningen har under ett drygt år arbetat med, det från regionfullmäktige givna
uppdraget, att utreda skolorganisationen. Detta har givits projektnamnet ”Framtidens
förskola och grundskola”. Arbetet har resulterat i två rapporter. En nulägesanalys
och en förslagsdel.
Barn- och utbildningsnämnden tog 2020-12-15 beslut om att organisationen inom
förskola och grundskola skall bibehållas med den struktur som finns idag vad gäller
landsbygden. Detta gör att inga nedläggningar av skolor på landsbygden kommer
genomföras inom ramen för det givna uppdraget. Detta medför också att
förslagsställarens önskemål om att bibehålla landsbygdsskolorna tillgodoses.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår också i samband med beslutet att
regionstyrelsen i samarbete med nämnden ska ”Samarbeta med lokala
utvecklingsgrupper/utvecklingsbolag för att ta tillvara det engagemang som finns i
bygderna. Fokusera på hur bygden och regionen kan hjälpas åt att skapa en attraktiv
skola med hög kvalitet som lockar och ger ökad valfrihet till både elever och
personal”. Detta bedömer förvaltningen svara upp till förslagsställarens önskan om
”dialog med regionen hur vi ska kunna hjälpas åt med att fortsätta driva skolorna på
landsbygden”.
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Bedömning

I just detta fall ser förvaltningen det inte som relevant att beskriva nedanstående
perspektiv. Detta med hänvisning till att samtliga perspektiv finns belysta i utredning
av nulägesbeskrivning samt förslagsdel inom projektet Framtidens förskola och
grundskola med ärendenummer BUN 2019/1091.
Barn- och elevperspektiv
Jämställdhetsperspektiv
Landsbygdsperspektiv
Ekonomisk konsekvensanalys

Beslutsunderlag
Medborgarförslag #28622, inkommit 2020-11-12
Framtidens förskola och grundskola BUN 2019/1091
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-22

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Datum
2020-10-22 20:22

Ärendenummer
#30312

Sida
1(1)

Inskickat av: HÅKAN TORNELL

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Bevara Stenkyrkaskolan genom att:
se nedan
Beskrivning och motivering
Bevara Stenkyrkaskolan genom att:
1. Utöka upptagningsområdet från kringliggande socknar.
Vi är övertygade att det är den ultimata lösningen för Stenkyrka skolas överlevnad på kort och lång sikt.
2: Vi anser att det skulle vara bättre att inreda i Stenkyrkaskolan lokaler för praktiska ämnen, som tex slöjd
och gymnastik. Då kan elever bussas från Väskinde till Stenkyrka. Då frigörs befintliga lokaler i Väskinde samt att befintliga lokaler
utnyttjas mer i Stenkyrka. Det borde bli ett mer konstnadseffektivt utnyttjande av regionens lokaler, utan nya investeringar .
3. Vi önskar att det tillsätts en utredning om inte specialpedagoger skulle kunna serva Gotlands småskolor via internet.
Detta i de fall där det skulle kunna ske, vi är väl medvetna om att alla barn har olika behov. Specialpedagoger är och kommer
fortsättningsvis vara brist på. Att via internet vara ett stöd för befintlig personal skulle vara kostnadsbesparande speciellt för
landsbygdsskolorna .
Med vänlig hälsning: Dag Edlund och Håkan Thornell. Stenkyrka

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras
och registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och
därför kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser
och handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
HÅKAN TORNELL
Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2020/1291
11 januari 2021

Kristoffer Strehlenert
Projektledare

Barn- och utbildningsnämnden

Medborgarförslag. Bevara Stenkyrkaskolan genom att utöka
upptagningsområdet m.m.
Förslag till beslut

•

Nämnden föreslår att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag och idéer kring hur regionen skulle
kunna göra för att bevara Stenkyrka skola samt hur skolan skulle kunna tillgodose
behovet av specialpedagoger genom användning av Internet.
Förvaltningen har under drygt ett år arbetat med, det från regionfullmäktige givna
uppdraget, att utreda skolorganisationen. Detta har givits projektnamnet ”Framtidens
förskola och grundskola”. Arbetet har resulterat i två rapporter. En nulägesanalys
och en förslagsdel.
Barn- och utbildningsnämnden tog 2020-12-15 beslut om att organisationen inom
förskola och grundskola skall bibehållas med den struktur som finns idag vad gäller
landsbygden. Detta gör att inga nedläggningar av skolor på landsbygden kommer
genomföras inom ramen för det givna uppdraget. Nämnden beslutade också vid
mötet att uppdra till förvaltningen att: ”Utreda justeringar av upptagningsområden
för Stenkyrka skola.”
Förslagsställarna har här tankar och idéer om hur detta skulle kunna göras till
Stenkyrka skolas fördel. Svårigheten som uppstår genom att, som förslagsställarna
föreslår, flytta elever från andra upptagningsområden är att dessa områden då
minskar. Något som är till nackdel för dessa skolor. Förslagen kommer dock tas i
beaktande vid uppdragets utförande.
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Den andra delen av förslaget handlar om att tillgodose Gotlands små
landsbygdsskolor med specialpedagoger via Internet. Den typen av digitalt stöd finns
redan idag och kan dessvärre inte fullt ut ersätta pedagogernas arbete då de
tillsammans med eleverna på plats tränar och stimulerar eleverna i vissa övningar.
Förvaltningen bedömer att de av nämnden givna uppdragen svarar upp till
förslagsställarnas önskemål.
Bedömning

I just detta fall ser förvaltningen det inte som relevant att beskriva nedanstående
perspektiv. Detta med hänvisning till att samtliga perspektiv finns belysta i utredning
av nulägesbeskrivning samt förslagsdel inom projektet Framtidens förskola och
grundskola med ärendenummer BUN 2019/1091.
Barn- och elevperspektiv
Jämställdhetsperspektiv
Landsbygdsperspektiv
Ekonomisk konsekvensanalys

Beslutsunderlag
Medborgarförslag #30312, inkommit 2020-10-22
Framtidens förskola och grundskola BUN 2019/1091
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-11

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/12
8 januari 2021

Karin Nilsson
Nämndsekreterare

Barn- och utbildningsnämnden

Generella beslutsattestanter år 2021
Förslag till beslut

•

Till generella beslutsattestanter, utöver ekonomichef, utses; nämndens
ordförande Stefan Nypelius samt förvaltningschef Torsten Flemming.

Sammanfattning

Enligt Region Gotlands riktlinjer för attest ska varje nämnd utse personer med rätt
att beslutsattestera eller vara ersättare för dessa.
Nämnden ska ansvara för att upprätthålla en aktuell förteckning över
beslutsattestanter som anger omfattningen för respektive beslutsfattares ansvar.
I enlighet med nämndens delegationsordning är ekonomichefen utsedd till generell
beslutsattestant och har bemyndigande att under året utse attestanter och göra de
förändringar som är nödvändiga i attestförteckningarna på grund av avgångar,
nyanställningar med mera.
Förvaltningen föreslår att till generella beslutsattestanter, utöver ekonomichef, utses
nämndens ordförande Stefan Nypelius samt förvaltningschef Torsten Flemming.
Beslutsunderlag

Riktlinjer för attest, Region Gotlands författningssamling, 2015-02-03
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
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Investeringsplan grundskolelokaler
1. Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har ett stående uppdrag från regionfullmäktige, att till
budgetberedningen varje år redovisa investeringsplan för de närmaste åren.
I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ”Att nå balans mellan
organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga regionnyttan”.
Strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och
bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har även ett uppdrag, från regionfullmäktige, att verka för
större och mer ekonomiskt och pedagogiskt bärkraftiga enheter tillsammans med förskolan. Ur
kvalitetsperspektiv bör en skolenhet bestå av två paralleller på låg och mellanstadiet och tre
paralleller på högstadiet. Ur ett ekonomiskt perspektiv 150 elever.
Barn och utbildningsnämnden gav 2020-12-15 (BUN §125) förvaltningen i uppdrag att i
investeringsplanen också visa på kommande kostnader för periodiskt underhåll (PU). Dessa
kostnader och investeringar belastar tekniska nämndens budget och det är teknikförvaltningen som
ansvarar för planering och utförande av desamma. Då planeringen av PU ständigt behöver justeras
utifrån oförutsedda händelser och att det i och med det sker omprioriteringar är det mycket svårt
att korrekt visa den för en kommande period om fem till tio år. Avstämning med
teknikförvaltningen är gjord och i de fall relativ säkerhet råder finns dessa kostnader redogjorda för.
De är då skrivna i kursiv stil sist på respektive enhet. De utgår från schablonkostnaden 10 000
kronor per kvadratmeter. Vad gäller nyproduktion vid ersättande av verksamhetslokaler utgår dessa
från kostnaden 35 000 kronor per kvadratmeter, också det en schablon baserad på erfarenhet och
historik. Driftkostnaden är i alla förslag nedan uträknad med schablonen 8 procent av
investeringen. (Kapitalkostnad och övriga kostnader som el, värme, vatten mm.)

2. Elev- och befolkningsprognos

Siffrorna på max antal elever per grundskola är de som framkommit i och med utredningen
Framtidens förskola och grundskola. Denna beräkning utgår från vad lokalerna klarar med hänsyn
till yta, ventilation, kapacitet i matsal mm. Antalet inskrivna elever per enhet är per 2021-01-15.
Senaste befolkningsprognosen är från 2020-03-24 och bygger på Statisticons beräkningar med
demografisk framskrivning, arbetstillfällen och byggnation. Ny prognos väntas i april 2021.
Behovet mellan 2022 och 2027 är enligt prognos 60 tillkommande elever. Prognoserna gäller
boende i området men behöver med det inte alltid vara detsamma som behov/önskemål av
grundskoleplatser. Detta då fritt val, i mån av plats, i grundskolan gäller. Atheneskolan har nyligen
aviserat utökning av F-6 med sammanlagt 175 elever och även Guteskolan har som ambition att
utöka sin verksamhet med ca 75 elever.

Folkmängd hela Gotland efter åldersklass
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Elevantal läsåret 20/21, alla elever, kommunala och fristående skolor
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3. Nyanlända

Nyanlända: Prognosen ligger på ca 75 anvisningar inklusive kvotflyktingar per år under 2020–
2030. Antalet asylsökande är svårt att prognostisera då det hänger samman med utvecklingen i
världen och i Sverige. Just nu handlar det om ett lågt antal boende på ön, max 20) och
förvaltningen väntar inga större flyktingströmmar. Sveriges kvotmottagandet förväntas också vara
oförändrat.
Lotsen: Baserat på senaste årens mottagande så är det i snitt ca 10 elever på Lotsen – ibland upp
mot 20. Det är KVOT-flyktingar, anhöriginvandring, ensamkommande och barn till EUmedborgare som arbetar/studerar på ön samt barn till svenska medborgare som bott utomlands
och flyttat tillbaka till Sverige där barnen är födda i annat land. Den ordinarie Lotsen-verksamheten
(8-veckors introduktion) står idag med ett rum till sitt förfogande. För fullgod verksamhet behövs
både klassrum, grupprum för att dela gruppen då åldersskillnaden är stor (6 år-19 år),
ändamålsenliga lokaler för fritidsverksamhet, rum för inskrivningssamtal, kartläggningar och
kontor/arbetsytor för personal (ca 5-6 personer). Förvaltningen har sett en konstant ökning av
elever som helt eller delvis saknar studiebakgrund varför ett skolförberedande år har planerats. Till
den behövs ändamålsenliga lokaler som elever kan ta sig till från hela ön.
Modersmålsenheten: Förutom Lotsen har modersmålsenheten ca 40 modersmålslärare som är i
behov av en gemensam arbetsplats samt ett gemensamt mötesrum då de helt eller delvis saknar
egen arbetsplats när de är ute på skolorna. Det är av stor vikt att hålla ihop enheten för att kunna
nyttja resurserna på bästa sätt.

4. Idrott

Idrottsämnet har fått utökad tid i läroplanerna. Det är brist på lediga schematider i idrottshallarna i
delar av Visby och i Roma. Förvaltningen har startat en diskussion med Kultur- och
fritidsavdelningen för att hitta en lämplig lösning och göra ett grundläggande projekteringsarbete
inklusive en kostnadskalkyl som kan tillgodose både skolans och föreningslivets behov.
Motsvarande kostnad för en fullstor ”enkel” hall i Stockholmsområdet har de senaste åren uppgått
till mellan 25 och 42 MSEK. Med en enkel hall menas en hall som uppfyller alla krav för skola och
föreningsliv inklusive dusch och ombyte men ingen plats för åskådare och kafeteria etcetera.
I väntan på en utförlig förstudie äskas därför 35 MSEK år 2022 i Roma och 35 MSEK år 2025 i
Visby.
För att upprätthålla standard och säkerhet i befintliga idrottshallar äskas 200 KSEK per år.

5. Säkerhet, trygghet och tillgänglighet

Ett antal av våra för- och grundskolor har varit utsatt för hot och incidenter under senare år. Ett
flertal brandtillbud har inträffat både inomhus och utomhus. Det har uppstått hotfulla situationer
då elever och obehöriga har slagits och hotat personal och elever.
Som pilot för arbetet kring att höja säkerheten hänvisas till erfarenheterna från Wisbygymnasiet.
Efter genomgång av säkerhetsarbetet har åtgärder påbörjats såsom kameraövervakning,
elektroniska lås samt överfallslarm. Detta i kombination med ett förbättrat arbete med personal och
elever har höjt säkerheten och tryggheten för personal och elever. Nästa steg är ett antal för- och
grundskolor.
För- och grundskolorna har efter olika incidenter haft diskussioner med personal och
vårdnadshavare om hur tryggheten skall förbättras. Tidigare har all personal erhållit ID-brickor för
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att besökare och andra ska kunna identifiera behörig personal. Åtgärder har oftast inneburit att den
närmaste omgivningen rensats på brännbara föremål, installation av förstärkt belysning, montering
av kodlås och förbättring av skalskydd samt extra rondering av vaktbolag.
För- och grundskolegårdar används tyvärr även ofta som handelsplats och gömställe för droger.
Under 2019 har investeringar gjorts på ett antal för- och grundskolor för att underlätta för barn och
elever med olika funktionsnedsättningar. Taktila stråk har skapats i byggnader och på gångbanor.
Översyn av akustisk miljö har gjorts. Ramper och automatiska dörröppnare har installerats.
Skolgårdar har anpassats för rörelsehindrade. Dessa arbeten behöver fortlöpa.
För kommande åtgärder inom dessa områden äskas 1,5 MSEK/år de följande åren.

6. Allmänt

Investeringspott om 6 MSEK per år för möbler, lekredskap, spisar mm äskas även kommande år.
Så även 2 MSEK per år kostnader kring nya förskoleplatser och de verksamhetsanpassningsbehov
som följer med detta. Utöver detta äskas även 2 MSEK per år för mindre om-och tillbyggnader för
att kunna optimera ytor och tillskapa fler platser inom grundskolan.

7. Visbyområdet

Folkmängd i Visby Norra efter åldersklass
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Folkmängd i Visby Södra efter åldersklass
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7.1. Sammanfattning Visbyområdet
Behovet mellan 2022 och 2027 är enligt prognos 28 tillkommande elever F-9 boende i
Visbyområdet.
För norra Visby beräknas en minskning med 67 elever och för södra Visby en ökning med 95
elever. Förvaltningen planerar en översyn av upptagningsområdena för att bättre kunna balansera
skolorna i norra och södra Visby.
Andra faktorer som också påverkar förvaltningens planeringsförutsättningar är etableringar och
förändringar av fristående skolverksamhet där Atheneskolan och Guteskolan har aviserat en
utökning med 175 respektive ca 75 elever vilket motsvarar 25 elever per årskurs.

7.2. Evakuering Visby
Då ett flertal större ombyggnader planeras i Visbyområdet så finns ett behov av evakueringslokaler
motsvarande ca 15 klassrum under de närmaste åren. Tanken är att kunna använda samma
evakueringslokaler för
1. Södervärnskolans utbyte av ventilationssystem HT2021–VT2022
2. Om och tillbyggnad av Alléskolan HT2022–VT2024
3. Underhållsarbete för Vuxenutbildningen HT2024–VT2025
Ett projekt är startat i samarbete mellan UAF och TKF för detta ändamål. Eventuella kostnader
kommer att belasta TN:s budget.
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7.3. Investeringsbehov norra Visbyområdet/Solbergalinjen
Antal elever i norra Visby bedöms minska med 67 elever mellan 2022 och 2027.

Skolor i norra Visby

Solberga, Norrbacka, S:t Hans, Tjelvar, Väskinde, Polhem, Allé samt Humlegård
10338 m2. Bedömt max antal elever ca 850. Inskrivna elever 737.
Pågående PU. Inga övriga nödvändiga planerade åtgärder planeras. På sikt kan skolan bli en 7–9skola.
Solbergaskolan 4–9.

3082 m2. Bedömt max antal elever ca 180. Inskrivna elever 179.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.

Norrbackaskolan, F-6.

S:t Hansskolan, F-6. 3177

m2. Bedömt max antal elever ca 190. Inskrivna elever 182.
Pågående PU. Översyn av belysning på skolgård kommer göras i samband med PU.
Tjelvarskolan, F-3. 2700

m2. Bedömt max antal elever ca 200. Inskrivna elever 116.
På sikt kan skolan bli en F-6-skola (om Solberga blir 7–9) vilket i så fall medför behov av
verksamhetsanpassningar. Uppskattad kostnad ca 1 MSEK som äskas 2022. Driftskostnad ca 80
KSEK per år.
PU planeras. Uppskattad kostnad ca 27 MSEK.
Väskinde skola, F-6.

2961 m2. Bedömt max antal elever ca 300 (om anpassningar görs). Inskrivna

elever 243.
Skolan är idag 1,5-parallellig och behöver bli 2-parallellig F-6. För att möjliggöra denna expansion
behöver viss yta som förskolan idag disponerar användas av grundskolan. För nödvändiga
investeringar se Väskinde förskola utöver 500 KSEK för inventarier i samband med
verksamhetsförändringar.
1725 m2. Bedömt max antal elever ca 190. Inskrivna elever 112.
Skolan är en-parallellig F-6. Övriga delar av fastigheten används av Barn- och elevhälsan,
modersmålsenheten samt av arbetsmarknads- och integrationsenheterna. På fastigheten finns också
andra skolformer som särskola, gymnasieskola, särskilda undervisningsgrupper och
vuxenutbildning. Vid omdisposition kan skolan i en framtid ha två paralleller F-6.
Slutarbeten på skolgård, specialsalar för praktisk-estetiska ämnen m.m. i hus 03, ”Långa längan”
planeras under 2021. För anpassningar av matsal m.m. äskas 2 MSEK år 2022. Driftskostnad 160 ca
KSEK per år.
Polhemskolan F-6.

Alléskolan, 2–6. 1857

m2. Bedömt max antal elever ca 200. Inskrivna elever 209.
Alléskolan, inklusive Humlegårdsskolan, är idag en F-6-skola där Alléskolan sedan länge har ett
renoveringsbehov. Åk. F-1 går i Humlegårdsskolans lokaler och åk. 2–6 i Alléskolans lokaler.
(Alléskolan benämns som 1,5-parallellig. Nuvarande 2–6-verksamhet sker i nio klassrum med 32–40
elever per klass (16 - 20 per grupp).
Under de senaste åren har investeringar för totalt 3,4 MSEK genomförts, vilka avsett främst källare,
där matsal och fritidslokalerna är belägna, samt ventilation och målningsarbeten.
Renovering och tillbyggnad med fristående byggnad/nybyggnation.
TKF har utfört ett uppdrag att projektera ett förslag som innebär en totalrenovering av befintlig
byggnad plus en ny byggnad i anslutning till denna. Detta skulle ge en utökning med netto 7
klassrum inkl. minskningen på Humlegårdsskolan. Ett rumsfunktionsprogram som i detalj
specificerar verksamhetens behov finns framtaget.
Under 2020 har fortsatt projektering och arkitektförslag utarbetats. Det har under projektets gång
visat sig att en renovering är tekniskt svårt och osäkert och därför har projektets avbrutits.
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Ett nytt uppdrag har startats som innebär en generalentreprenad för att riva befintligt hus och
bygga en ny skola enligt samma rumsfunktionsprogram som tidigare utarbetats.
Utöver beviljade medel kommer förvaltningen att äska mellanskillnaden mot den uppskattade
totalkostnaden om ca 125 MSEK. 57 MSEK till 2022 och 47 MSEK (inklusive 3 MSEK för
inventarier) till 2023. Sammanlagd driftskostnad ca 10 MSEK per år.
Tillkommer kostnad för evakuering som hanteras av TN/TKF och delas mellan projekten för Södervärnskolan,
Alléskolan och Komvux.
Förslaget möjliggör en utökning av antalet platser för barn med flerfunktionsnedsättning inom
förskolan. Detta genom att grundskolelever i Förskoleklass och åk 1, som idag går på
Humlegårdsskolan, fortsättningsvis kan gå på Alléskolan. Se förskolan.
677 m2. Bedömt max antal elever ca 100. Inskrivna elever 92.
Humlegårdsskolan avvecklas och blir förskola när Alléskolan blir färdig
Humlegårdsskolan, F-1.

8. Investeringsbehov södra Visbyområdet/Södervärnslinjen
Antal elever boende i södra Visby bedöms öka med 95 elever mellan 2022 och 2027.

Skolor i södra Visby

Södervärn, Västerhejde, Eskelhem, Lyckåker, Gråbo samt Terra Nova.
7267 m2. Bedömt max antal elever ca 700. Inskrivna elever 569 elever.
Pågående PU. Pausat på grund av kommande ventilationsarbeten och beräknas bli klart i samband
med dessa. Utbyte av ventilationen beräknas ta ca 1 år med evakuering av hela A-huset.
Behov finns för ytterligare minst tre klassrum vilket bör göras i samband med ventilationsarbetena
nedan. För detta äskas 1 MSEK år 2022.
Södervärnskolan, 4–9.

Kostnaden för ventilationsarbetet beräknas till 14,4 MSEK.
Lösning för evakuering enligt ett särskilt projekt pågår och planeras och budgeteras av TN. Behovet är ca 15
klassrum, grupprum och 40 arbetsplatser.
Evakueringskostnaderna belastar till största del TN men skall delas mellan Södervärn, Allé och Komvux. Se
punkt 7.2
Västerhejde skola, F-6. 2172

m2. Bedömt max antal elever ca 320. Inskrivna elever 276.
En omfattande renovering av Västerhejde skola är färdig. Dessa åtgärder innebär att skolan idag
uppfyller alla krav och kan fortsätta fram till dess att det tidsbegränsade bygglovet för den så kallade
Gröna längan går ut 2027. I Gröna längan finns idag fyra klassrum och ett personalrum.
Enligt ett tidigare beslut skall en ny skola byggas i Västerhejde/Vibble/Visborg (av förvaltningen
benämnt VVV-skolan). Detta för att kunna erbjuda plats för den tidigare prognostiserade
elevökningen. Huvudalternativen är nybyggnation i anslutning till befintlig skola eller nybyggnation
nordost om Kneippbynrondellen. Oklart om behovet är en två- eller treparallellig skola då det beror
på elevökningen i Visborgsområdet och etablering/utökning av privata aktörer.
Enligt den senaste elevprognosen kan den beräknade ökningen i Visby under överskådlig tid ske
med Polhem- och Alléskolan varför behovet av en utbyggnad i Västerhejde ej finns kvar i närtid.
En ersättning för Gröna Längan kan dock bli nödvändig. Till förstudie för ersättning av dessa fyra
klassrum äskas 200 KSEK under 2023. Ca 300 m2 ger ett investeringsbehov av ca 10,5 MSEK vilket
äskas till 2025. Om VVV-skolan byggs så finns inte detta behov.
Eskelhem skola, F-3. 899

m2. Bedömt max antal elever 75. Inskrivna elever 41.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
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Lyckåker, F-6 (F-3). 2574

m2. Bedömt max antal elever ca 275. Inskrivna elever 189.
Återstår PU på administrationsdel och BEH som planeras att genomföras våren 2021.
4561 m2. Bedömt max antal elever ca 300. Inskrivna elever 224.
P.g.a. vandalisering kvällstid behöver förstärkt belysning installeras på skolgården. Eventuellt
förstärkt kamerabevakning. Visst behov av PU.
Gråboskolan, F-6.

Terra Novaskolan, F-6. 1787

m2. Bedömt max antal elever ca 190. Inskrivna elever 194.
Genomgår just nu PU. Skolan har idag platsbrist och behöver ytterligare ett antal klassrum som kan
frigöras med anpassningar i samband med PU. Det finns möjlighet att nyttja Bryggarens lokaler om
förskolan flyttar. Detta gör sammantaget att Terra Nova kan bli två-parallellig och ta emot ca 280
elever.

9. Investeringsbehov Romalinjen

Antal elever boende i Romaområdet bedöms öka med 12 mellan 2022 och 2027.

Folkmängd i Roma efter åldersklass
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Skolor i Romalinjen
Roma, Dalhem, Endre, Kräklingbo, Vänge

5443 m2. Bedömt max antal elever ca 350. Inskrivna elever 342.
Romaskolan har idag platsbrist och går succesivt från 1parallell F-6 och två-paralleller 7-9 till tvåparallellig F-9. Förvaltningen föreslår i första hand att befintliga lokaler anpassas för ett bättre
lokalutnyttjande. Om platsbristen fortfarande kvarstår efter dessa åtgärder föreslås att förskolan
lämnar dagens skollokaler och därmed frigör utrymme för skolans expansion.
Behov finns för en utbyggnad av matsalen, uppskattad kostnad 2 MSEK 2022. Driftskostnad ca
160 KSEK per år.
Romaskolan, F-9.

Det finns ett stort behov av en ny idrottshall och uppdrag finns att utreda detta.
Uppskattad kostnad är i dagsläget 35 MSEK vilket äskas till 2022. Ger en driftkostnad på 2,8
MSEK per år. Projekteringskostnad ca 3,5 MSEK 2021 - 2022.
Dalhem skola, F-6. 1655

m2. Bedömt max antal elever ca 175. Inskrivna elever 114.
Ingen planerad åtgärd. Dock kommande platsbrist med anledning av delvis samlokaliserad förskola
som måste hanteras. Se Dalhem förskola.
853 m2. Bedömt max antal elever ca 150. Inskrivna elever 91.
Paviljonger med tillfälligt bygglov som går ut. Sökt förlängt bygglov till 23-10-24 för paviljong med
förskoleverksamhet samt till 24-03-03 för paviljong med grundskoleverksamhet. Enligt beslut skall
Endre bli en F-3-skola vid bygglovens upphörande varför paviljongerna ej ersätts.
För återställning av mark äskas 100 KSEK 2024.
Endre skola, F-6.

Kräklingbo skola, F-6. 959

m2. Bedömt max antal elever ca 150. Inskrivna elever 34.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
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925 m2. Bedömt max antal elever ca 110. Inskrivna elever 54.
Tillbyggnad med tillfälligt bygglov som gått ut. Sökt förlängt bygglov till 24-06-30. Därefter måste
en långsiktig lösning utarbetas. Medel äskas för en ersättning av paviljong på 45 m2.
Investeringsbehov ca 1,6 MSEK vilket kommer att äskas till 2023. För barn- och elevhälsan
tillkommer 1 MSEK. Driftkostnad ca 210 KSEK/år.
Stort behov av PU. Uppskattad kostnad ca 9,3 MSEK.
Vänge skola, F-6.

10.

Investeringsbehov Norrlinjen

Fårösund bedöms öka med 3 elever medan Slite bedöms minska med 34 elever mellan 2022 och
2027.

Folkmängd i Fårösund efter åldersklass
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Folkmängd i Slite efter åldersklass
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Skolor i Norrlinjen.
Solklint, Fole, Stenkyrka, Fårösund samt Lärbro

7991 m2. Bedömt max antal elever ca 350. Inskrivna elever 206.
För effektivare lokalutnyttjande vilket ger två ytterligare klassrum äskas 500 KSEK 2022.
Driftskostnad ca 40 KSEK per år.
Solklintskolan, F-9.

Fole skola, F-6. 1480

m2. Bedömt max antal elever ca 165. Inskrivna elever 118.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
1017 m2. Bedömt max antal elever ca 135. Inskrivna elever 60.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Stenkyrka skola, F-6.

Fårösundskolan, F-9. 3134

m2. Bedömt max antal elever ca 250. Inskrivna elever 127.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Lärbro skola, F-6. 1737

m2. Bedömt max antal elever ca 175. Inskrivna elever 111.
Inga nödvändiga åtgärder planerade utifrån grundskolans behov. Dock ersättningsbehov av lokaler
inom förskolan vilket kan påverka grundskolans verksamhet. Se Lärbro förskola.
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11.

Investeringsbehov Klinte/Sudretlinjen

Området Klinte bedöms öka med 22 elever mellan 2022 och 2027. Sudret bedöms öka med 26
elever.

Folkmängd i Klinte efter åldersklass
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Folkmängd på Sudret efter åldersklass
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Prognos 2020-03-24

Skolor i Sudretlinjen

Klinte, Sanda, Högby, Garda, Stånga, Havdhem samt Öja
7466 m2 Bedömt max antal elever ca 500. Inskrivna elever 280.
PU pågår. Pga. vandalisering kvällstid så ska förstärkt belysning installeras på skolgården.
Klinteskolan, F-9.

810 m2. Bedömt maxantal elever ca 100. Inskrivna elever 67.
Grundskolan är beslutad att bli permanent F-3. Planerat färdigt till hösten 2024.
För detta krävs ca 2 800 000 kronor i investeringar för skola, BEH och administrativa ytor. För
projektering äskas 300 KSEK 2023. Se även Sanda förskola. Driftskostnad ca 224 KSEK per år.
Visst behov av PU och anpassningar (ca 250 kvm) Uppskattad kostnad ca 2,5 MSEK.
Sanda skola, F-3.

Högbyskolan, F-9.

PU pågår.

8041 m2. Bedömt max antal elever ca 500. Inskrivna elever 329.

1022 m2. Bedömt max antal elever ca 140. Inskrivna elever 106.
1 MSEK investeringar BEH 2022. Skolgården är delvis anpassad för förskolebarn och behöver
anpassas för grundskoleelever. För detta äskas 500 KSEK 2022. Sammanlagd driftskostnad ca 120
KSEK per år.
Stort behov av PU. Uppskattad kostnad ca 10,5 MSEK
Stånga, F-6.

2124 m2. Bedömt max antal elever ca 175. Inskrivna elever 87.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Garda, F-6.

1032 m2. Bedömt max antal elever ca 175. Inskrivna elever 79.
Visst behov av PU och verksamhetsanpassningar. Dock ej planerat.
Havdhem, F-6.

1824 m2. Bedömt max antal elever ca 125. Inskrivna elever 43.
För Barn- och elevhälsan äskas 1 MSEK år 2022. Driftskostnad ca 80 KSEK per år.
Behov av ventilationsutbyte, kostnadsuppskattning 4 MSEK. Delar av huset (ca 1500 m2) i behov av PU.
Uppskattad kostnad ca 15 MSEK. Totalt ca 19 MSEK.
Öja skola, F-6.

Region Gotland

Investeringsplan
Lokaler BUN
2022 – 2032

Investeringsplan förskolelokaler

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har ett uppdrag från regionfullmäktige, att verka för större
och mer ekonomiskt och pedagogiskt bärkraftiga enheter tillsammans med förskolan. Ambitionen
är därför att alla förskolor bör ha minst tre avdelningar. Befintliga förskolor bör ha minst två
avdelningar under förutsättning att de ligger i anslutning till en grundskola.

1. Barn och befolkningsprognos för förskolegruppen

Siffrorna på max antal barn per förskola är de som framkommit i och med utredningen Framtidens
förskola och grundskola. Denna beräkning utgår från vad lokalerna klarar med hänsyn till yta,
ventilation, kapacitet i eventuella lekhallar mm. Antalet inskrivna barn per enhet är per 20210115.
Senaste prognosen är från 2020-03-24 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk
framskrivning, antaganden om nybyggnation och utveckling av arbetsmarknaden. Behovet mellan
2022 och 2027 är enligt prognos 84 tillkommande barn.
Ny prognos förväntas i april 2021. Prognoserna gäller boende i området och är inte alltid detsamma
som behov av förskoleplatser. Detta då fritt val av förskola gäller.
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1.1. Andel inskrivna barn i region Gotlands förskolor
Andel inskrivna i förskolan var 2020 89 procent och andelen av dessa inskrivna inom Region
Gotlands förskolor var år 2019 79 % och i enskild förskola 21 %.

2. Investeringsbehov Visbyområdet
Folkmängd i Visby Norra
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Folkmängd i Visby Södra
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Prognos 2020-03-24
Ökning av barn till Visbys förskolor.

Ökningen mellan 2022 och 2027 bedöms enligt prognos bli 80 fler barn i Visbyområdet. För norra
Visby beräknas en ökning med 11 barn och för södra Visby en ökning med 62 barn.
Andra faktorer som påverkar förvaltningens planeringsförutsättningar är etableringar och
förändringar av fristående skolverksamhet. Bland annat har Guteskolan startat en förskola på
Herkulesväg i norra Visby för 75 barn.
987 m2, 6 avd. Bedömt max antal barn ca 115. Antal inskrivna barn 95.
Ingen utökning av verksamheten planeras. Förskolan Lunden har idag sex avdelningar, varav 3
avdelningar i två paviljonger och tre avdelningar i skolbyggnaden. Båda paviljongerna är placerade
på fastigheten med tidsbegränsade bygglov. Teknikförvaltningen (TKF) undersöker olika lösningar
för att erbjuda lokaler med permanent bygglov. Skolan är idag 1,5-parallellig och behöver bli 2parallellig.
Förstudie startad som har presenterat två huvudalternativ. 12 MSEK beviljat 2020 och
förvaltningen kommer att äska mellanskillnaden enligt något av förslagen nedan.
Väskinde förskola,
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1. En helt ny förskola med 6 avdelningar vilket frigör utrymme i skolan som då kan bli tvåparallellig. Uppskattad kostnad ca 40 MSEK
2. En ny förskolebyggnad med tre avdelningar som ersätter paviljongerna. De tre andra
förskoleavdelningarna blir kvar i skolbyggnaden. Kostnad ca 25 MSEK
Beroende på alternativ så tillkommer 13 eller 28 MSEK som äskas till år 2022.
Förvaltningen förordar alternativ 1 beroende på områdets expansion och framtida byggnadsplaner
samt att verksamheterna idag är trångbodda. Förskolan har stora också fördelar av att vara samlade
i en gemensam byggnad. Därav äskas 28 MSEK. För möbler och inventarier äskas ytterligare 2
MSEK år 2022. Sammanlagd driftskostnad ca 3,2 MSEK per år.
660 m2, 3 avd. (varav en för barn med flerfunktionsnedsättningar), Bedömt max antal
barn ca 51 (35+16). Antal inskrivna barn 50.
Efter Alléskolans utbyggnad planeras Humlegårdsskolan avvecklas som grundskola och ytorna kan
då frigöras till förskola vilket ger ytterligare två avdelningar (motsvarar Linden) och ytterligare en
avdelning specialförskola för barn med flerfunktionsnedsättning. I samband med detta behöver
Humlan verksamhetsanpassas. Uppskattad kostnad ca 1 MSEK äskas 2024. Driftskostnad ca 80
KSEK per år.
Visst PU kommer också behövas och kan förhoppningsvis utföras samtidigt.
Humlan,

Storken, 847

m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 80 (65 + 15 i språkförskola). Antal inskrivna
barn 75.
Inga nödvändiga åtgärder planeras.
Forellen, 803

m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 80. Antal inskrivna barn 72.
PU planeras. Uppskattad kostnad ca 8 MSEK.
Persgränd, 551

m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 55. Antal inskrivna barn 47.
Inga nödvändiga åtgärder planeras.
Vitkålen, 904

m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 85. Antal inskrivna barn 73.
Pga. flera incidenter på kvällar och nätter har förskolan behov av förstärkt belysning.
Behov av PU vilket planeras. Uppskattad kostnad är ca 9 MSEK
Blå Huset, 751

m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 80. Antal inskrivna barn 55.
PU planeras starta februari 2021. Uppskattad kostnad ca 7,5 MSEK.
608 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 65. Antal inskrivna barn 64.
PU planeras starta 2022. Uppskattad kostnad ca 6 MSEK.
Klubbsvampen,

396 m2, 3 (små) avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 37.
Hyresvärd, Riksbyggen brf Linden. Inga nödvändiga åtgärder planeras. När Humlans förskola är
färdig planeras avveckling av Linden. Nuvarande kontraktsperiod upphör 31 dec 2023 och
uppsägning skall ske senast 31/3 2023, annars förlängs kontraktet med tre år till 31/12 2026.
Linden,

591 m2, 4 avd. Bedömt maxantal barn ca 65. Antal inskrivna barn 54.
Hyresvärd Gotlandshem. Inga nödvändiga åtgärder planeras.
Asken,

Myran, 514

m2 + ca 200 m2, 3 + 1 (Dungen) avd. Bedömt max antal barn ca 60 + 35. Antal
inskrivna barn 51 + 31.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Bullerbyn, 544

m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 55. Antal inskrivna barn 52.
PU planeras. Uppskattad kostnad ca 5,5 MSEK.
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614 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 55. Antal inskrivna barn 52.
Värd Gotlandshem. Möjligheter att bygga ut om behov uppstår med anledning av området Gråbo.
Bogen,

1219 m2, 6 avd. Bedömt max antal barn ca 120. Antal inskrivna barn 83.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Kabyssen,

3–4 avd. Med möjlighet för ca 60 barn.
Förskolan stängd för ordinarie verksamhet. Används som evakuering vid PU av bl.a. Terra
Novaskolan, Asken med flera förskolor. Planeras återöppnas 2022. Gården i behov av upprustning
samt viss verksamhetsanpassning. Uppskattad kostnad ca 1,5 MSEK äskas till 2022. Driftskostnad
ca 120 KSEK per år.
Behov av PU innan återöppning. Uppskattad kostnad ca 6 MSEK.
Lien, 623 m2,

Glasmästaren,

554 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 55. Antal inskrivna barn 42.

PU pågår.
449 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 34.
Behov av PU. Lokalerna planeras att frigöras för Terra Novaskolan och ev. 5-årsgrupp. Bygger på
återöppnande av Lien.
Bryggaren,

488 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 33.
Undersöka möjligheterna att utöka med en avdelning där förrådsbyggnaden står.
Skräddaren,

1010 m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 100. Antal inskrivna barn 88.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Törnekvior,

300 m2, 1,5 avd. (Möjlighet till utökning i gemensamma lokaler med fritids). Bedömt
max antal barn ca 28. Antal inskrivna barn 33.
Arbete pågår med att integrera förskola, skola och fritids i gemensamma lokaler där vissa
underhållsarbeten behöver göras. Ingen uppskattad kostnad.
Eskelhem,

799 m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 95. Antal inskrivna barn 93.
Paviljong med tillfälligt bygglov. Sökt förlängning till 2024-06-19.
En eventuell ny lösning är beroende av beslut om Visborg förskola 1 (Pippi) och/eller permanent
ökning på Korallen/Torpet.
Om paviljongen på 290 m2 skall ersättas med en permanent byggnad beräknas för motsvarande yta
en kostnad på 10,2 MSEK äskas till 2023. Driftkostnad ca 816 KSEK per år.
Västerhejde, Korallen,

412 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 39
Undersöka möjligheter att utöka med två avdelningar (se Korallen).
Västerhejde, Torpet,

Visborg förskola 1 (Pippi)

Nybyggnation i norra änden av Wisborgfältet, på den så kallade ”Pippitomten”. Kostnaden är
beräknad på produktionskostnaden för Törnekvior fsk med fem avdelningar och en kapacitet för ca
100 barn. Investeringsförslaget är senarelagt utifrån fördröjd utvecklingstakt av Visborgsområdet.
Uppskattad kostnad ca 40 MSEK 2024–2025. Driftskostnad ca 3,4 MSEK per år.
Visborg förskola 2 (Kneippbyn)

Nybyggnation i anslutning till den föreslagna VVV-skolan vid Kneippbynrondellen men i övrigt
med samma förutsättningar som Visborg förskola 1, d.v.s. 5 avdelningar med kapacitet för ca 100
barn. Investeringsförslaget är senarelagt utifrån fördröjd utvecklingstakt av Visborgsområdet.
Uppskattad kostnad ca 42 MSEK 2030. Driftskostnad ca 3,5 MSEK per år.
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Investeringsplan
Lokaler BUN
2022 – 2032

3. Investeringsbehov Romaområdet

Mellan 2022 och 2027 bedöms antalet barn vara oförändrat.

Folkmängd i Roma
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Prognos 2020-03-24

417 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 60. Antal inskrivna barn 48.
En avdelning i paviljong med tidsbegränsat bygglov som gått ut (samt ytterligare en paviljong med
tidsbegränsat bygglov med grundskoleverksamhet). Sökt förlängt bygglov till 23-10-24. Skolan
kommer enligt beslut att övergå till en F-3-skola i och med bygglovens utgång. Paviljongerna
planeras därmed inte att ersättas. Inga ytterligare åtgärder planerade. För återställning av mark
äskas 100 KSEK 2023.
Endre,

543 m2, 3–4 avd. Bedömt max antal barn ca 60. Antal inskrivna barn 60.
Paviljong med tillfälligt bygglov som upphör 2025–08. Behov av ersättning för paviljong med två
permanenta avdelningar om förskolans kapacitet ska kunna bibehållas. Uppskattad kostnad ca 20
MSEK äskas till 2025. Driftskostnad ca 1,6 MSEK per år.
Dalhem,

286 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 35. Antal inskrivna barn 31.
Stort behov av PU. Uppskattad kostnad ca 3 MSEK.
Vänge,

646 m2 + ca 100 m2, 4+1 avd. Bedömt max antal barn ca 70+17. Antal
inskrivna barn 79. En avdelning är i Romaskolans lokaler.
Roma Kungsallén,

602 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 55. Antal inskrivna barn 39.
Bedömd möjlig att utöka med två avdelningar varav en uteavdelning.
Roma Skogsgläntan,

4. Investeringsbehov norra Gotland

Mellan 2022 och 2027 bedöms antalet barn öka med 8.

Folkmängd i Fårösund
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Prognos 2020-03-24

Folkmängd i Slite
Ålder
0
1-5

Prognos 2020-03-24

556 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 60. Antal inskrivna barn 33.
Inga nödvändiga åtgärder planerade
Fårösund,

510 m2, 4 avd. Bedömt max antal barn ca 65. Antal inskrivna barn 51.
Paviljongen Vargen har tidsbegränsat bygglov till 2024-09-01. Ny lösning måste utarbetas i
samarbete med grundskolan. Eventuellt byggnaden ”Folkskolan 1919”. Som en första uppskattning
bedöms kostnaden till 10 MSEK som äskas till 2024.
Lärbro,

923 m2, 4 avd. Bedömt max antal barn ca 110. Antal inskrivna barn 59.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Slite,

Region Gotland

Investeringsplan
Lokaler BUN
2022 – 2032

330 m2, 2+1 avd. (en uteavdelning). Bedömt max antal barn ca 50. Antal inskrivna barn 37.
Finns idag en uteavdelning. Barnen kan gå in i en provisorisk byggnad vid dåligt väder.
Utreda möjligheten till växthusliknande byggnad med värmekälla, toalett och diskbänk. Ingen
uppskattad kostnad.
Fole,

350 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 45. Antal inskrivna barn 40.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.

Stenkyrka,

5. Investeringsbehov Klinteområdet
Folkmängd i Klinte
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Prognos 2020-03-24

I Klinteområdet bedöms en liten minskning med 4 barn under perioden 2022 till 2027.
814 m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 100. Antal inskrivna barn 90.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Klinte,

640 m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 75. Antal inskrivna barn 81.
Förskolan är beroende av en paviljong med tidsbegränsat bygglov, undermåliga lokaler i f.d.
lärarbostaden samt lokaler inne i grundskolans byggnad. Förvaltningen har sökt förlängning av det
tidsbegränsade bygglovet och har blivit beviljade detta till sommaren 2025.
Sanda,

Ersättningslokaler motsvarande 377 m2 krävs för att bibehålla dagens kapacitet. Detta motsvarar en
uppskattad kostnad på ca 13 200 000 kr. För att skapa en god och kvalitativ lösning behöver dock
en ny byggnad med motsvarande tre avdelningar byggas. Kostnaden för detta uppskattas utifrån
erfarenheter till ca 30 MSEK och äskas till 2023. Driftkostnad ca 2,4 MSEK per år.

6. Investeringsbehov södra Gotland
Folkmängd i Sudretområdet
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Prognos 2020-03-24

Sudretområdet prognosticeras en mindre ökning med 5 barn 2020 till 2027.
412 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal
inskrivna barn 22.
Öppna förskolan flyttar enligt plan in under våren 2021 i och är utöver ordinarie avdelningar.
Hemse, Högby förskola, (Hemsegården),

661 m2, 4 avd. Bedömt max antal barn ca 80. Antal inskrivna barn 58.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Hemse, Tallen,

624 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 65. Antal inskrivna barn 51.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Hemse, Mullvaden,

199 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 30.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Garda,

325 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 33.
Inga insatser är planerade men lokalerna är i behov av viss verksamhetsanpassning och PU. Ingen
uppskattad kostnad.
Havdhem,

Region Gotland

Investeringsplan
Lokaler BUN
2022 – 2032

325 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 27.
Inga nya insatser är planerade. Samordning med PU i skolan krävs då förskolan till viss del nyttjar
lokaler i skolbyggnaden. Se Öja skola.
PU-andel i skolbyggnaden ca 200 m2, 2 MSEK.
Öja,

Investeringsplan Särskolelokaler
Normalt sett är det ca 1 % av populationen/eleverna som är berättigade/i behov av särskola vilket
också ger stabila antal inskrivna elever i särskolans verksamheter.
Inför HT 22 och HT 23 förväntas dock en ökning med ett tiotal elever till åk 1 (från ca 10 till 23).
Detta baserat på Habiliteringens uppgifter och bedömning. Om Habiliteringens bedömning är
korrekt kommer särskolan att under de följande 13 åren (9 år grundsärskola och 4 år
gymnasiesärskola) behöva utöka sin kapacitet med ett 10-tal platser i jämförelse med idag. Något
som inte bedöms kunna göras inom befintliga lokaler och befintlig bemanning. För detta äskas
1MSEK
Ytterligare behov finns för förbättrande insatser kring bl.a. ljudmiljö i lokalerna samt byta ut vissa
möbler för en bättre ljudmiljö. Uppskattad kostnad ca 80 KSEK vilket äskas 2022.
Polhem grundsärskola

För att möta det ökade behovet av särskoleplatser har en avdelning etablerats i ”långa längan”.
Viktigt med samordning av alla verksamheter och olika behov på området inför framtiden.
Desideria grundsärskola

PU-arbeten pågår. Återstående delar görs färdigt under 2021. För utbyte av köksutrustning samt
ytterligare åtgärder kring utemiljön äskas 100 KSEK år 2022.
Desideria gymnasiesärskola

I Desideria finns även Wisbygymnasiet gymnasiesärskola. Verksamhetsanpassningar för ett ökat
elevunderlag inför läsåret 21/22 men främst inför läsåret 22/23 behövs. Se inledande stycke.
Polhem grundsärskola

Lokaler på området nyttjas gemensamt med flertalet andra verksamheter inom UAF.
Samplanering och gemensamma prioriteringar måste ske för optimalt lokalutnyttjande på
totalen.
Norrbacka grundsärskola

Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Solberga grundsärskola

Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Lövsta resursskola och en särskoleelev

Diskussioner pågår tillsammans med Lövsta resursskola om bästa möjliga samutnyttjande
av lokaler.

Investeringsplan Barn- och elevhälsan

Barn och elevhälsan har på flera av skolorna icke ändamålsenliga lokaler för verksamheten. På
många skolor delas lokaler av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, kulturskolan samt
psykolog. Barn- och elevhälsans önskan är att skolkurator och psykolog får ett gemensamt rum och
att skolsköterskan har ett eget rum samt att dessa uppfyller gällande lagkrav.
Nödvändiga åtgärder kommer i första hand att ske i samband med PU och övriga
arbeten/verksamhetsanpassningar och anges under respektive skola/förskola.

Investeringsplan, tabell
2022-2027
Nämnd/Förvaltning: BUN/UAF
BUN/UAF
Kategori 1, Lokaler

Projekttext

Prio
1,2,3

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

Pott
Investeringspott

Möbler, lekredskap,utrustning, spisar, bänkar etc.

1

6 000

6 000

6 000

6 500

6 500

6 500

37 500

VVV-skolan, (Västerhejde, Vibble,
Visborg)
Nya förskoleplatser/mindre
bygginvesteringar

Nybyggnation av F-6. Kostnad uppskattad.
Mindre om- och/eller nybyggnader, flyttbara
paviljonger.

2

Wisborg förskola 1 (Pippi)

Nybyggnation 5 avd.

1

Wisborg förskola 2 (Kneippbyn)

Nybyggnation 5 avd. ca 2030

2

Alléskolan

Nybyggnation enligt förnyat uppdrag.

1

54 000

Södervärnskolan

Verksamhetsanpassningar

1

300

Väskinde

Möbler inventarier

1

500

Grundskolor/mindre anpassningar

Mindre om och tillbyggnader, utemiljö, UV-skydd,
lekredskap mm

1

2 000

2 000

2 000

2 500

2 500

2 500

13 500

För-, sär- och grundskolor

Säkerhet trygghet och tillgänglighet

1

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

9 000

Idrottshallar

Inventarier, utbyte, säkerhet

1

200

200

200

250

250

250

1 350

Särskolan

Anpassning kopplat till tillfällig elevökning

1

1 000

1 000

Väskinde förskola

Ersättningslokaler förskolepaviljonger

1

30 000

30 000

Alléskolan

Nybyggnation + Möbler/inventarier

1

Humlegård

Verksamhetsanpassning för förskola inklusive barn
med flerfunktions-nedsättning när åk F-1 flyttar till
Alléskolan.

1

Investeringar enligt plan

1

0
2 000

2 000

2 000

2 500

20 000

20 000

2 500

2 500

13 500
40 000

27 000

81 000
300

Nya investeringsförslag

20 000

20 000

1 000

1 000

Polhemskolan

Anpassningar matsal mm

1

Endre förskola

1

Västerhejde skola

Återställning efter tidsbegränsat bygglov
Ersättningslokaler för "Gröna längan" samt återställning
efter dessa tidsbegränsade bygglov.

Visby/Västerhejde

Proj av fyra nya klassrum till Visby efter att tillfälligt
bygglov paviljong upphör i Västerhejde

1

Idrottshall i Roma

Förstudie och nybyggnad av idrottshall i Roma

1

Idrottshall i Visby

Förstudie och nybyggnad av idrottshall i Visby

1

Tjelvarskolan

Verksamhetsanpassningar

1

1 000

1 000

Södervärnskolan

Utökning av antal klassrum

1

700

700

Romaskolan

Utbyggnad matsal

1

2 000

2 000

Dalhem förskola

Ersättning pav med tillfälligt bygglov, bygge av 2
avdelningar

1

Endre skola

Återställning av mark efter tidsbegränsat bygglov

1

Vänge skola

Ersättning paviljong med tidbegränsat bygglov samt
lokaler för Barn- och elevhälsan

1

Lien förskola

Upprustning gård, verksamhetsanpassningar

1

1 500

1 500

Solklintskolan

Effektivisering, två nya klassrum

1

500

500

Sanda förskola

Ersättning pav med tidsbegränsat bygglov, lärarbostad
och lokaler i skolbyggnad.

1

Sanda skola

Anpassningar Barn- och elevhälsan, administration mm

1

Stånga skola

Skolgård samt lokaler för Barn- och elevhälsan

1

1 500

1 500

Öja skola

Verksamhetsanpassningar samt lokaler för Barn- och
elevhälsan

1

1 000

1 000

Västerhejde förskolor

Ersättning av paviljong med tidsbegränsat bygglov

1

Lärbro förskola

Ersättning av paviljong med tidsbegränsat bygglov

1

Särskolan

Möbler, lyftar, anpassningar

1

Totalt investeringar

2 000
100

100

1

10 500

10 500

200

200

35 000

35 000
35 000

35 000

20 000

20 000

100

100

2 600

2 600

30 000
300

30 000
2 500

2 800

10 200

10 200
10 000

10 000

180
142 880 102 100

180
45 300

98 750

13 250

13 250

413 030

Anm: Driftkonsekvenser är räknade med en schablon om 8 procent på investerat kapital. Inkluderar fastställd internränta med två procent. Kapitalkostnad för pott

Prognos
2028-2032

32 500

2023

2024

2025

2026

2027

2028

480

960

1 440

1 960

2 480

3 000

0

0

0

0

0

0

150 000

0

0

0

0

0

0

12 500

160

320

480

680

880

1 080

0

0

1 600

3 200

3 200

3 200

4 320

6 480

6 480

6 480

6 480

6 480

24

24

24

24

24

24

40

40

40

40

40

40

12 500

160

320

480

680

880

1 080

7 500

120

240

360

480

600

720

1 250

16

32

48

68

88

108

80

80

80

80

80

80

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

0

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

0

0

80

80

80

80

42 000

0

258 250

160

160

160

160

160

160

0

8

8

8

8

8

0

0

0

840

840

840

0

16

16

16

16

16

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

0

0

0

2 800

2 800

2 800

80

80

80

80

80

80

56

56

56

56

56

56

160

160

160

160

160

160

0

0

0

1 600

1 600

1 600

0

0

8

8

8

8

0

208

208

208

208

208

120

120

120

120

120

120

40

40

40

40

40

40

0

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

0

24

224

224

224

224

120

120

120

120

120

120

80

80

80

80

80

80

0

816

816

816

816

816

0

0

800

800

800

800

14

14

14

14

14

14

11 430

19 598

23 222

31 122

32 182

33 242

t beräknas inte.
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Barn- och utbildningsnämnden

Projekt - Uppföljning av efterlevnaden av EU:s
dataskyddsförordning (GDPR).
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Dataskyddsombudet (DSO) genomförde under 2020 en granskning för att följa upp
nämndens efterlevnad av EU:s dataskyddsförordning. DSO granskade fem områden
där förordningen ställer krav som nämnden ska uppfylla. Av dessa fem områden var
det endast ett där nämnden uppfyllde kraven.
För att säkra att hela förordningen efterlevs skapade förvaltningen projektet
Uppföljning av efterlevnaden av EU:s dataskyddsförordning. Projektet kommer att löpa under
hela år 2021. Syftet med projektet är att säkra upp att EU:s dataskyddsförordning
efterlevs. Förordningen ställer krav på förändringar av bland annat interna rutiner
och processer, vilket medför att medarbetare kommer få tänka om och tänka nytt för
att kunna göra rätt utifrån förordningen.
Det grundläggande syftet med projektet är att:
Säkerställa att barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden möter de krav på behandling av personuppgifter som
EU:s dataskyddsförordning ställer.
 Öka kunskapen och förståelsen kring hanteringen av personuppgifter hos samtliga
medarbetare.
 Skapa en enhetlig, välkänd och korrekt hantering av personuppgifter inom
nämndernas alla verksamheter
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland
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BUN 2020/1079

Avgränsningar

Delar av förordningen, så som begäran om registerutdrag, rättelse, radering och
uppbyggnaden av registerutdraget, är regiongemensam. Det ligger därmed på
regionstyrelsen att säkerställa att dessa delar uppfyller kraven i förordningen. Detta
görs tillsammans med kontaktpersoner inom varje förvaltning. Det är dock
respektive nämnds ansvar att säkerställa att förordningen efterlevs.
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Projektdirektiv
Bilaga 1 – Gantt schema inkl. aktivitetslista
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Projektplan – Säkra GDPR

1. Inledning
1.1 Bakgrund

april 2016 beslutade Europaparlamentet och Rådet om en ny EU- förordning om dataskydd, s.k. Dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen ska börja tillämpas i Sverige, och i alla andra EU-medlemsländer,
från och med den 25 maj 2018.
Syftet med dataskyddsförordningen är att det ska finnas enhetliga regler om dataskydd
inom EU för att underlätta för företag att etablera sig inom hela EU:s inre marknad.
Dataskyddsförordningen innehåller även en del nya bestämmelser som syftar till att öka
enskildas kontroll över sina personuppgifter.
1.2 Syfte och Effektmål

Syftet med projektet är att säkra upp att EU:s dataskyddsförordning efterlevts. Förordningen ställer krav på förändringar av bland annat interna rutiner och processer. Vilket
medför att medarbetare kommer få tänka om och tänka nytt för att vi ska kunna göra rätt
utifrån förordningen.





Att säkerställa att barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden möter de krav på behandling av personuppgifter som EU:s dataskyddsförordningen ställer
Att öka kunskapen och förståelsen kring hanteringen av personuppgifter hos samtliga medarbetare
Att skapa en enhetlig, välkänd och korrekt hantering av personuppgifter inom
nämndernas alla verksamheter
Att öka förtroendet hos allmänheten

1.3 Projektmål

(Målet med projektet är att barn- och utbildningsnämnd (BUN) och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) efterleva de krav som den
Dataskyddsförordningen ställer och väsentligt förbättra möjlighet att framöver
hantera de krav som förordningen ställer, genom att:
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Inventera behandlingen av personuppgifter inom BUN och GVN för att kontrollera
aktuell behandling är möjlig samt tydliggöra vilka informationssäkerhetsmässiga krav
som gäller för respektive behandling.
Göra en plan för att hantera systemanpassningar i befintliga system när så krävs
Uppdatera de styrande dokument och processer som reglerar hanteringen av personuppgifter och anpassa efter förordningen
Säkerställa att de befattningar som har en central roll i personuppgiftsbehandling har
den kompetens och de resurser som krävs för ett effektivt arbete
Utbilda alla medarbetare i Dataskyddsförordningen
Göra en plan för upprätthållning av kompetens bland medarbetarna.
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Region Gotland
Förvaltning

Projektplan – Säkra GDPR

2. Styrning och ledning
2.1 Projektägare

Utbildningsdirektör Torsten Flemming
2.2 Projektledare

Kontaktperson för GDPR frågor inom UAF, Malin Karlsson
2.3 Projektstyrgrupp

Utbildningsdirektör Torsten Flemming, Chefen för stöd och utveckling Bo Eriksson
2.4 Intressenter

Samtliga anställda inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som hanterar personuppgifter. Särskilt berörda är de som har befattningar där känsliga personuppgifter eller där
personuppgifter i större omfattning hanteras. Avdelningen för stöd och utveckling är specifikt berörd för att säkerställa att de nya kraven implementeras i IT:s processer vid upphandling och utveckling av system.
2.5 Beslutspunkter

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Godkänna projektplan (BP1)
Vem ska ansvara för registerförteckningen i verksamheterna (BP2)
Hur ska GDPR följas upp årsvis? (BP3)
Vem ska får skriva personuppgiftsbiträdesavtal? (PUB) (BP4)
Hur ska vi hantera mobilt bank-id inom förvaltningen? (BP5)
Godkänna slutrapport (BP6)
Beslut om att avsluta projektet (BP7).

3. Beskrivning och avgränsning
3.1 Projektbeskrivning

Projektet innefattar inga delprojekt utan är ett projekt som kommer pågå under 2021.
3.2 Kopplingar till andra projekt

Samarbete med regionstyrelsen med säkring av att registerförteckningen uppfyller kraven
som ställs i EU:s dataskyddsförordning.
3.3 Avgränsningar
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Införandet av ärendehanteringssystemet W3D3 till chefer och skoladministratörer kommer
att drivas som ett eget projekt. Införandet ska påbörjas under 2021.
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Region Gotland
Förvaltning

Projektplan – Säkra GDPR

4. Planer
4.1 Tids- och aktivitetsplan

Se bilaga 1-Gantt schema
4.2 Kommunikations-/delaktighetsplan

Intressent/-er

Vem/ Vilka?

Delaktighetsnivå

Hur?

Syfte

Aktivitet

Frekvens

Vad? Viket
budskap?

På vilket sätt?

När? Hur
ofta?

Informationspunkt på
sammanträde
Inventering

En gång i
halvåret

Malin

År 2021

Michael

Medarbetarinfo,
via sin chef
Chefsinfo, möten

kontinuerlig
kontinuerlig
kontinuerlig

Malin

Nämnden

Informeras

Hur det går.

IT-avdelningen

Inventering av
system

Medarbetare

Informera

Rektorer

Dialog

Skoladministratörer

Utbildning, information

Vilka system
har vi? Vilka
system innehåller personuppgifter
Underhållning
av kunskap
Vad det behöver göra.
LISa,
kunskap i
GDPR

Träffar

Ansvarig

Malin
Malin

4.3 Riskanalys
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Det gäller att personalen prioriterar detta arbeta och håller de deadlines som sätts upp. Och
att det framgår att detta är prioriterat inom förvaltningen.
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Region Gotland
Förvaltning

Projektplan – Säkra GDPR

5. Projektdokumentation och rapportering
5.1 Projektdokumentation

Dokumenten lagras i Team, Central förvaltning UAF/1.53 GDPR /Projekt GDPR
Länk: https://teams.microsoft.com/_#/school/files/1.53%20GDPR?threadId=19%3A345d24a7f7ab4e7988c75b5c283930de%40thread.skype&ctx=channel&context=Projekt%2520GDPR&rootfolder=%252Fsites%252Ftest29%252FDelade%2520dokument%252FGDPR%252FProjekt%2520GDPR
Dokumenten är:
 Projektplan
 Gantt schema inkl. aktiviteter
 Kommunikationsplan (inkl. utvärderingsplan)
5.2 Löpande rapportering

Rapportering sker löpande till chefen för stöd och utveckling Bo Eriksson. Halvårsrapport
görs till både Barn- och utbildningsnämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
5.3 Överlämning av resultat

Överlämning sker i december 2021 till utbildningsdirektör Torsten Flemming, Barn- och
utbildningsnämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

6. Underskrift
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Datum 2020-12-01
Projektägare

Projektledare

Torsten Flemming

Malin Karlsson
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21

22

Övrigt
Säkra alla blanketter
GDPR-text
Översikt vilka system vi
har och vad de får
behandla för
personuppgifter.

Barbro

?

23

Kartlägga och
identifiera vart
medarbetare kan spara
intigitetskänslig och
känslig information ute i
verksamheterna.

?

24

Hur säkerställer
nämnden att den
registrerade får tillgång
till personuppgifterna?

Regionstyr
elsen via
Malin

25

Registerförteckning
göras tillgänglig för
Datainspektionen

Regionstyr
elsen via
Malin

26

Se till att lagliggörande
finns med i registret.
Behöver ändras till de
behandlingar som
utgörs och inte per
system

Regionstyr
elsen via
Malin

27
28
29
30

Rutiner för sociala
medier
Kommunkationsplan
inventera vilka sociala
medier vi har inom
förvaltningen
Slutrapport

Malin/My
Barbro

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2020/1228
3 februari 2021

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Barn- och utbildningsnämnden

Remiss. Revidering Internationell strategi för Region Gotland
Förslag till beslut

•

Nämnden delegerar till arbetsutskottet att besvara remissen till Regionstyrelsen.

Sammanfattning

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av
regionfullmäktige, § 31. Strategins syfte är att klargöra hur Region Gotlands
internationella arbete ska bidra till att uppnå strategiska mål i Vision Gotland 2025.
Målen är att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling
och tillväxt på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter. Det
internationella arbetet sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat
lärande och kunnande, för att utveckla verksamheternas kvalitet.
Då de årliga uppföljningarna har visat att strategin fyller sitt syfte för inriktning och
avgränsning av det internationella arbetet, är förslaget till reviderad internationell
strategi för Region Gotland huvudsakligen en aktualiserad version. Mål och syfte är
desamma, liksom ansvarsfördelningen.
Beslutsunderlag
Remiss. Revidering Internationell strategi för Region Gotland

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

RS 2020/1254

2020-10-26

Bilaga Förslag reviderad internationell strategi för Region Gotland 2021-2024

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av regionfullmäktige,
§Rf 31. Målen är att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och
tillväxt på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter. Det internationella arbetet
sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat lärande och kunnande, för att utveckla
verksamheternas kvalitet. Strategin följs upp årligen och redovisas till regionfullmäktige.
Regionstyrelsen ansvarar för övergripande samordning och för relationerna i de internationellt
prioriterade nätverken. Nämnderna ansvarar för integration av internationella perspektiv i
verksamheten.
Bifogat förslag utgår från att reviderad internationell strategi för Region Gotland huvudsakligen
utgör en aktualiserad version utifrån nya förutsättningar och arbetet med Vårt Gotland 2040, ny
regional utvecklingsstrategi för Gotland. Mål och syfte är däremot desamma, liksom
ansvarsfördelningen, som i Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020.
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Vi välkomnar även synpunkter på
strategins användbarhet i er nämnd och förvaltning:
- Hur upplever ni att arbeta med strategin?
- Vilka möjligheter och hinder upplever ni med internationellt arbete?

Nuvarande lydelse
Internationell strategi för
Region Gotland 2017-2020
Gotland påverkas alltmer av
omvärlden. Den ökade
globaliseringen och
regionernas ökade betydelse i
Europa innebär att Region
Gotland, med ansvar för
regional utveckling och tillväxt,
har en viktig roll att fylla
internationellt som företrädare
för Gotland och därmed
säkerställa att regionens
intressen och internationella
samarbetsmöjligheter
tillvaratas.
Gotland har lång erfarenhet av
att arbeta internationellt.
Redan under tidigt 1990-tal

Föreslagen lydelse i kursiv
gulmarkerad text
Internationell strategi för
Region Gotland 2017 2020
2021-2024
Gotland påverkar och påverkas
alltmer av omvärlden. Som öregion har Gotland alltid varit
öppet för influenser från
omvärlden, något som
fortfarande är fallet, inte minst
genom internationellt
samarbete. Allt detta stärker
förmågan till förnyelse och
omställning.
Den ökade globaliseringen och
regionernas ökade betydelse i
Europa innebär att Region
Gotland, med ansvar för
regional utvecklingspolitik
regional utveckling och
tillväxt, har en viktig roll att
fylla internationellt som

Kommentar

Tillägget knyter an till lydelser I
förslag till ny regional
utveckligsstrategi för Gotland,
Vårt Gotland 2040.

Enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar och
förordningen om regionalt
tillväxtarbete har regionerna
och Gotlands kommun ansvar

engagerade sig Gotland i flera
europeiska nätverk med
koppling till strategisk
utveckling i örelaterade frågor
samt Östersjöfrågor. När det
kommer till EU-finansierade
projekt har Gotland drivit och
deltagit i flertalet projekt.
Gotland har även en lång
tradition av att driva
utomeuropeiska projekt i
bland annat Tanzania och
Ukraina. Detta har framför allt
gjorts via finansiering från
Internationellt centrum för
lokal demokrati (ICLD).

Förutsättningar
Ett framgångsrikt
internationellt samarbete
kräver fortlöpande
kompetensutveckling, såväl
bland förtroendevalda som
bland tjänstepersoner.
Språkkunskaper, kunskaper om
det europeiska samarbetets
verktyg och möjligheter,
kunskaper om
samhällsförhållanden och
kultur i andra regioner,

företrädare för Gotland och
därmed säkerställa att
regionens intressen och
internationella
samarbetsmöjligheter
tillvaratas.
Region Gotland har lång
erfarenhet av att arbeta
internationellt. Samarbeten
inom EU underlättas av att det
finns gemensamma strukturer
och finansieringsmöjligheter.
Samtidigt sker samarbeten
även med regioner utanför EU.
Geografin avgör inte val av
samarbetspartners, utan det är
mervärdet i Region Gotlands
verksmhetsutveckling och
mervärdet för Gotland och
gotlänningarna som är
avgörande.
Redan under tidigt 1990 tal
engagerade sig Gotland i flera
europeiska nätverk med
koppling till strategisk
utveckling i ö relaterade frågor
samt Östersjöfrågor. När det
kommer till EU finansierade
projekt har Gotland drivit och
deltagit i flertalet EU projekt.
Region Gotland har även en
lång tradition av att driva
utomeuropeiska projekt i bland
annat Tanzania och Ukraina.
Detta har framför allt gjorts via
finansiering från Internationellt
centrum för lokal demokrati
(ICLD).
Förutsättningar
Ett framgångsrikt
internationellt samarbete
kräver fortlöpande
kompetensutveckling, såväl
bland förtroendevalda som
bland tjänstepersoner.
Språkkunskaper, kunskaper om
det europeiska samarbetets
verktyg och möjligheter,
kunskaper om
samhällsförhållanden och
kultur i andra regioner,

för det regionala
tillväxtarbetet i sina respektive
län. Från 2021 byter
politikområdet namn från
regional tillväxtpolitik till
regional utvecklingspolitik.
Region Gotland avser här
Gotlands kommun. Tillägget
med Region tydliggör att det är
organisationen Region Gotland
som avses.
Tillägget ersätter tidigare
lydelser och betonar
mervärdet för måluppfyllse
enligt regionala prioriteringar
och verksamhetsmål.

kompetens i projektledning
och projektarbete i samband
med internationellt samarbete
är några exempel på
kunskapsområden som kan
stärka och utveckla Gotlands
roll på den internationella
arenan.

kompetens i projektledning
och projektarbete i samband
med internationellt samarbete
är några exempel på
kunskapsområden som kan
stärka och utveckla Gotlands
roll på den internationella
arenan.

De rådande ekonomiska
förutsättningarna inom Region
Gotland medför stor
arbetsbelastning på de olika
förvaltningarna. Detta får dock
inte lägga hinder i vägen för ett
strategiskt fortsatt
utvecklingsarbete. Även om
arbetet med till exempel EUprojekt kan ses som
tidskrävande är det, om
kärnverksamheten får stå i
fokus, en investering för
framtiden som utvecklar
medarbetarna och
organisationen samtidigt som
det kan tillföra externa medel.
Syfte
Syftet med den internationella
strategin är att klargöra hur
Region Gotlands
internationella arbete ska
bidra till att uppnå de
strategiska mål som finns i det
regionala
utvecklingsprogrammet Vision
Gotland 2025, vilket är Region
Gotlands övergripande
styrdokument för hur Gotland
vill möta framtidens
utmaningar tillsammans med
näringslivet, myndigheter,
civilsamhället, akademi och
andra aktörer.

De rådande ekonomiska
förutsättningarna inom Region
Gotland medför stor
arbetsbelastning på de olika
förvaltningarna. Detta får dock
inte lägga hinder i vägen för ett
strategiskt fortsatt
utvecklingsarbete. Även om
arbetet med till exempel EUprojekt kan ses som
tidskrävande är det, om
kärnverksamheten får stå i
fokus, en investering för
framtiden som utvecklar
medarbetarna och
organisationen samtidigt som
det kan tillföra externa medel.
Syfte
Syftet med Den internationella
strategin är att klargöra hur
Region Gotlands
internationella arbete ska bidra
till att uppnå de strategiska
målen som finns i den
regionala utvecklingsstrategin
Vårt Gotland 2040, som är en
strategi för en långsiktig
hållbar regional utveckling för
Gotland. det regionala
utvecklingsprogrammet Vision
Gotland 2025, vilket är Region
Gotlands övergripande
styrdokument för hur Gotland
vill möta framtidens
utmaningar tillsammans med
näringslivet, myndigheter,
civilsamhället, akademi och
andra aktörer.
Strategin syftar även till att ge
ramar för tydliggöra hur
Region Gotlands samtliga
nämnder och förvaltningar i
större utsträckning kan att

Strategin syftar även till att
tydliggöra hur Region Gotlands
samtliga nämnder och
förvaltningar i större
utsträckning kan integrera det
internationella arbetet i sina
verksamheter för att kunna

Den regionala
utvecklingsstrategin Vårt
Gotland 2040 ersätter Vision
2025.

Strategin sätter mål och
avgränsar, själva arbetet med
att integrera internationellt

förstärka, förbättra och
utveckla Gotland.

integrera det internationella
arbetet i sina verksamheter.
för att kunna förstärka,
förbättra och utveckla Gotland.

Mål
De övergripande målen för
Region Gotlands
internationella strategi är:
 att främja internationellt
utbyte för en långsiktigt
hållbar samhällsutveckling och
tillväxt på Gotland, samt
 att utveckla Region Gotlands
verksamheter.

Mål
De övergripande målen för
Region Gotlands
internationella strategi är:
 att främja internationellt
utbyte för en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling och tillväxt
på Gotland, samt
 att utveckla Region Gotlands
verksamheter.

Internationalisering ska vara
integrerat i Region Gotlands
samtliga verksamheter. Det
innebär att internationellt
arbete inte är ett avgränsat
sakområde, utan ett ansvar för
alla nämnder och förvaltningar
där sakkunskap finns. Goda
kontakter med nationella
myndigheter och nätverk ökar
möjligheterna till framgång i
det internationella arbetet.
Genom att sträva mot de
uppsatta målen ska Region
Gotlands internationella
arbete leda till:
 ökad internationell
samverkan mellan olika
aktörer som ger en tydlig nytta
för den egna verksamheten
och gotlänningarna,
 en ökad extern finansiering
genom olika samarbetsprojekt,
 en ökad kompetens inom
Region Gotland, men även hos
andra aktörer på Gotland,
genom erfarenhets- och
kunskapsutbyte,
 en ökad kulturell förståelse
mellan människor med olika
bakgrund, samt
 en tydligare roll och profil för
Region Gotland i nationella och
internationella sammanhang.

Internationalisering ska vara
integrerat i Region Gotlands
samtliga verksamheter. Det
innebär att internationellt
arbete inte är ett avgränsat
sakområde, utan ett ansvar för
alla nämnder och förvaltningar
där sakkunskap finns. Goda
kontakter med nationella
myndigheter och nätverk ökar
möjligheterna till framgång i
det internationella arbetet.
Genom att sträva mot de
uppsatta målen ska Region
Gotlands internationella arbete
leda till:
 ökad internationell
samverkan mellan olika aktörer
som ger en tydlig nytta för den
egna verksamheten och
gotlänningarna,
 en ökad extern finansiering
genom olika samarbetsprojekt,
 en ökad kompetens inom
Region Gotland, men även hos
andra aktörer på Gotland,
genom erfarenhets- och
kunskapsutbyte,
 en ökad kulturell förståelse
mellan människor med olika
bakgrund, samt
 en tydligare roll och profil för
Region Gotland i nationella och
internationella sammanhang,

arbete görs i respektive
förvaltning.

Förtydligande tillägg om att
internationell strategi ligger i

Region Gotlands behov och
långsiktig nytta ska styra
engagemang och deltagande i
det internationella arbetet.
Målen ska brytas ner och
konkretiseras per nämnd, och
aktiviteter redovisas i
nämndernas
verksamhetsplaner. Till stöd
för arbetet finns ett nätverk
som utgörs av förvaltningarnas
utsedda internationella
kontaktpersoner.

Prioriteringar
Europa 2020-strategin är EU:s
övergripande strategi för
tillväxt, jobb och välstånd2 .
Den regionala utvecklingen är
en central fråga i Europa 2020strategin och samtliga
regionala tillväxtstrategier ska
ta hänsyn till strategin. Även
alla EU:s fonder och program
syftar till att uppfylla målen i
Europa 2020-strategin och det
är därför logiskt att Region
Gotlands internationella
insatser tar sin utgångspunkt i
Europa 2020-strategin.
Under de kommande åren är
det viktigt att Region Gotland
prioritera utifrån mervärde,
nytta och resurser inför
medverkan i projekt och
nätverk och för andra
åtaganden med koppling till
det internationella arbetet.
Region Gotland finns
representerat i flera nationella
nätverk och beredningar,
bland annat inom Sveriges
kommuner och Landsting
(SKL). Medlemskapen är viktiga
att aktivt nyttja för
kunskapsinhämtning och
påverkansarbete. För att
optimera medlemskapen i

samt en förstärkt position av
varumärket Gotland.
Region Gotlands behov och
långsiktig nytta ska styra
engagemang och deltagande i
det internationella arbetet.
Målen ska brytas ner och
konkretiseras per nämnd, och
aktiviteter redovisas i
nämndernas
verksamhetsplaner. Till stöd
för arbetet finns ett nätverk
som utgörs av förvaltningarnas
utsedda internationella
kontaktpersoner.
Prioriteringar
Europa 2020 strategin är EU:s
övergripande strategi för
tillväxt, jobb och välstånd2 .
Den regionala utvecklingen är
en central fråga i Europa 2020
strategin och samtliga
regionala tillväxtstrategier ska
ta hänsyn till strategin. Även
alla EU:s fonder och program
syftar till att uppfylla målen i
Europa 2020 strategin och
Region Gotlands
internationella arbete insatser
tar sin utgångspunkt i Vårt
Gotland 2040, vilken bygger på
En nationell strategi för hållbar
regional tillväxt, Agenda 2030
samt EU:s klimatmål 2050.
Under de kommande åren Det
är det viktigt att Region
Gotland prioriterar utifrån
mervärde, nytta och resurser
inför medverkan i projekt och
nätverk och för andra
åtaganden med koppling till
det internationella arbetet.
Region Gotland finns
representerat i flera nationella
nätverk och beredningar, bland
annat inom Sveriges
kommuner och regioner
(SKR)Landsting (SKL).
Medlemskapen är viktiga att

linje med arbetet med
varumärkesplattformen för
Gotland.

Europa 2020-strategin tar
snart slut. Ingen ny
helhetsstrategi har tagits fram
av EU ännu, men
kommissionen har beslutat att
stärka den europiska
planeringsterminen genom
tätare band till den sociala
pelaren, Agenda 2030 samt
EU:s klimatmål 2050.

internationella nätverk
kommer Region Gotland,
utifrån relevans och resurser,
att aktivt arbeta med
medlemskapen i Conference of
Peripheral Maritime Regions
(CPMR)3 , Union of the Baltic
Cities (UBC), Organization of
World Heritage Cities (OWHC)
samt Stockholmregionens
Europakontor. Region
Gotlands engagemang i
Hansan är fortsatt en
prioriterad uppgift, och ska,
liksom engagemanget i övriga
prioriterade nätverk och
projekt, eftersträva
synergieffekter dem emellan.
Region Gotland kommer även
att fortsätta att prioritera sitt
engagemang i ICLD. Det är
viktigt att sakfrågan i
förstahand styr arbetet och
inte geografin. Genom att
säkerställa att projekt ligger i
linje med befintliga strategier
kan de skapa ett mervärde till
redan planerade insatser.

Arbetssätt
Region Gotlands
internationella arbete ska vara
ett verktyg till att nå de mål
och inriktningar som är
fastställda i styrdokument.
Arbetet ska präglas av
nyfikenhet och samtidigt vara
målinriktat, såväl vid
studiebesök och konferenser

aktivt nyttja för
kunskapsinhämtning och
påverkansarbete. För att
optimera medlemskapen i
internationella nätverk
kommer Region Gotland
prioriterar , utifrån relevans
och resurser, att aktivt arbeta
med medlemskapen i
Conference of Peripheral
Maritime Regions (CPMR),
Union of the Baltic Cities
(UBC), Organization of World
Heritage Cities (OWHC) samt
Stockholmregionens
Europakontor. Region Gotlands
engagemang i Hansan är
fortsatt en prioriterad uppgift,
och ska, liksom engagemanget
i övriga prioriterade nätverk
och projekt, eftersträva
synergieffekter dem emellan.
Region Gotland prioriterar
kommer även att fortsätta att
prioritera sitt engagemang i
ICLD.
Det är viktigt att sakfrågan i
förstahand styr det
internationella arbetet och inte
geografin. Genom att
säkerställa att projekt och
samarbeten ligger i linje med
övriga befintliga strategier kan
de skapa ett mervärde i Region
Gotlands verksamheter och det
regionala tillväxtarbetet. till
redan planerade insatser.

Arbetssätt
Region Gotlands
internationella arbete ska vara
ett verktyg för till att nå de mål
och inriktningar som är
fastställda i styrdokument.
Arbetet ska präglas av
nyfikenhet och samtidigt vara
målinriktat, såväl vid
studiebesök och konferenser

Det är synergieffekter mellan
regionalt prioriterade mål som
Region Gotland fokuserar på,
och inte främst synergieffekter
mellan nätverken.
Medlemskapen i
internationella nätverk och
deltagande i internationella
samarbetsprojekt utgör medel
för att uppnå våra regionalt
prioriterade mål.

Tillägg för att förtydliga att
internationellt arbete ska
integreras i ordinarie arbete.
Så det kopplar an till första
meningen under rubriken
Arbetssätt.

som vid medverkan i projekt.
Resultat och erfarenheter från
projekt, resor och konferenser
ska dokumenteras, spridas och
delas med kollegor på
hemmaplan. Nya kontakter
och möjliga projektidéer ska
följas upp. Genom att arbeta
på detta sätt blir Region
Gotland en relevant, attraktiv
och kunnig samarbetspartner
som samtidigt bidrar till ökad
förståelse för mervärdet av
internationella relationer på
Gotland. För att skapa
förutsättningar för
engagemang i nätverk och
andra utvecklingsaktiviteter
avsätts medel i
regionstyrelseförvaltningens
budget med syftet att
stimulera förvaltningarna att
arbeta med internationella
aktiviteter. För att uppnå
Region Gotlands mål med det
internationella arbetet krävs
ofta samverkan med andra
aktörer. Region Gotland har
bland annat en
överenskommelser om
samverkan med Länsstyrelsen i
Gotlands län där
internationella frågor ingår
liksom en
partnerskapsöverenskommelse
med Uppsala universitet
campus Gotland där
internationalisering är ett av
samverkansområdena.

som vid medverkan i projekt.
Resultat och erfarenheter från
projekt, resor och konferenser
ska dokumenteras, spridas och
delas med kollegor på
hemmaplan. Nya kontakter och
möjliga projektidéer ska följas
upp. Genom att arbeta på
detta sätt blir Region Gotland
en relevant, attraktiv och
kunnig samarbetspartner som
samtidigt bidrar till ökad
förståelse för mervärdet av
internationell samverkan a
relationer på Gotland.

Framgångsfaktorer
För att Region Gotland ska
uppnå målen med den
internationella strategin krävs:
- Tydliga prioriteringar som
utgår från Region Gotlands
strategiska styrdokument och
som har tydlig koppling till

Framgångsfaktorer
För att Region Gotland ska
uppnå målen med den
internationella strategin krävs:
- Tydliga prioriteringar som
utgår från Region Gotlands
strategiska styrdokument och
som har tydlig koppling till

För att skapa förutsättningar
för engagemang i nätverk och
andra utvecklingsaktiviteter
avsätts medel i
regionstyrelseförvaltningens
budget med syftet att
stimulera förvaltningarna att
arbeta med internationella
aktiviteter.
För att uppnå Region Gotlands
mål med det internationella
arbetet krävs ofta samverkan
med andra aktörer. Region
Gotland har bland annat en
överenskommelser om
samverkan med Länsstyrelsen i
Gotlands län där
internationella frågor ingår,
liksom en
partnerskapsöverenskommelse
med Uppsala universitet
Campus Gotland, där
internationalisering är ett av
samverkansområdena.

ordinarie verksamhet och dess
behov.
- Långsiktighet, uthållighet och
aktivt engagemang – nya
kontakter och relationer tar tid
att bygga upp och resultat kan
därför inte alltid ses direkt.
- Att Region Gotland aktivt ska
identifiera möjligheterna för
delfinansiering av
verksamhetsutveckling via
externfinansiering som ligger
väl i linje med styrdokument
och utvecklingsmål.
- Tydlig styrning och
uppföljning från såväl den
politiska ledningen som
förvaltningsledningarna för ett
hållbart och långsiktigt
internationellt arbete.
- Att Region Gotlands aktivt
och strategiskt använder sig av
medlemskapen i nationella och
internationella nätverk för
påverkansarbete,
kunskapsutveckling och nya
perspektiv för både politiker
och tjänstepersoner.
Medverkan ska värderas
utifrån relevans, mervärde,
kostnad och arbetstid/restid.
Deltagandet ska kontinuerligt
utvärderas, följas upp och
redovisas.
Ett internationellt perspektiv
är viktigt för den
verksamhetsutveckling som
kontinuerligt behövs för att
förbättra, anpassa eller
förändra regionens
verksamheter för att möta
omvärldsförändringar och för
att nå uppsatta mål. Viktiga
förutsättningar för
verksamhetsutveckling skapas
genom ett internationellt
fokus, där personella och
finansiella resurser avsätts för
att få tillgång till extern
projektfinansiering,

ordinarie verksamhet och dess
behov.
- Långsiktighet, uthållighet och
aktivt engagemang – nya
kontakter och relationer tar tid
att bygga upp och resultat kan
därför inte alltid ses direkt.
- Att Region Gotland aktivt ska
identifiera möjligheterna för
delfinansiering av
verksamhetsutveckling via
externfinansiering som ligger
väl i linje med styrdokument
och utvecklingsmål.
- Tydlig styrning och
uppföljning från såväl den
politiska ledningen som
förvaltningsledningarna för ett
hållbart och långsiktigt
internationellt arbete.
- Att Region Gotlands aktivt
och strategiskt använder sig av
medlemskapen i nationella och
internationella nätverk för
påverkansarbete,
kunskapsutveckling och nya
perspektiv för både politiker
och tjänstepersoner.
Medverkan ska värderas
utifrån relevans, mervärde,
kostnad och arbetstid/restid.
Deltagandet ska kontinuerligt
utvärderas, följas upp och
redovisas.
Ett internationellt perspektiv är
viktigt för den
verksamhetsutveckling som
kontinuerligt behövs för att
förbättra, anpassa eller
förändra regionens
verksamheter för att möta
omvärldsförändringar och för
att nå uppsatta mål. Viktiga
förutsättningar för
verksamhetsutveckling skapas
genom ett internationellt
fokus, där personella och
finansiella resurser avsätts för
att få tillgång till extern
projektfinansiering,

omvärldsinformation,
kompetens och idéer.
GENOMFÖRANDE – ansvar och
arbetsfördelning
Politikerorganisation

omvärldsinformation,
kompetens och idéer.
GENOMFÖRANDE – ansvar och
arbetsfördelning
Politikerorganisation

Regionfullmäktige har det
övergripande ansvaret för att
strategin följs. Rapportering av
det internationella arbetet
görs årligen till
regionfullmäktige i samband
med årsredovisningen.

Regionfullmäktige har det
övergripande ansvaret för att
strategin följs. Rapportering av
det internationella arbetet görs
årligen till regionfullmäktige i
samband med
årsredovisningen.

Regionstyrelsen leder och
samordnar det övergripande
internationella arbetet och
ansvarar även för de
långsiktiga relationerna med
vänorterna och de
internationella nätverken.
Regionstyrelsen fattar beslut
om val av politiska företrädare
till internationella uppdrag,
både vad gäller styrelseposter
och permanent deltagande i
kommittéer och
arbetsgrupper. Rapportering
av det internationella arbetet
görs årligen till regionstyrelsen
i samband med
årsredovisningen. Den beslutar
även om eventuell revidering
av strategin.

Regionstyrelsen leder och
samordnar det övergripande
internationella arbetet och
ansvarar även för det
långsiktiga deltagandet i de
internationella nätverken de
långsiktiga relationerna med
vänorterna och de
internationella nätverken.
Regionstyrelsen fattar beslut
om val av politiska företrädare
till internationella uppdrag,
både vad gäller styrelseposter
och permanent deltagande i
kommittéer och
arbetsgrupper. Rapportering
av det internationella arbetet
görs årligen till regionstyrelsen
i samband med
årsredovisningen.
Regionstyrelsen Den beslutar
även om eventuell revidering
av strategin.

Nämnderna ansvarar för att
det internationella
perspektivet integreras i
verksamheten och att
möjligheter till extern
medfinansiering undersöks,
samt de samarbeten och
nätverk som är ämnesspecifika
utifrån deras uppdrag.

Tjänstemannaorganisation

Nämnderna ansvarar för att
det internationella
perspektivet integreras i
verksamheten och att
möjligheter till extern
medfinansiering undersöks,
samt de samarbeten och
nätverk som är ämnesspecifika
utifrån deras uppdrag.
Tjänstemannaorganisation

Koncernledningsgruppen (KLG)
agerar styr/avstämningsgrupp

Koncernledningsgruppen (KLG)
agerar styr/ avstämningsgrupp

Ändringen motiverad av att
lyfta fram det arbete som de
av RF utsedda
representanterna utför.
Medlemskap i nätverk har
ersatt bilaterala avtal.

för koncernövergripande
frågor och prioriteringar.

för koncernövergripande
frågor och prioriteringar.

Förvaltningscheferna ansvarar
för och bevakar den
internationella utvecklingen
inom sina respektive områden,
samt för att undersöka
möjligheten till extern
medfinansiering av beslutad
verksamhetsutveckling.
Förvaltningschefen ansvarar
också för att utse en
internationell kontaktperson
till det interna internationella
nätverket.

Förvaltningscheferna ansvarar
för och bevakar den
internationella utvecklingen
inom sina respektive områden,
samt för att undersöka
möjligheten till extern
medfinansiering av beslutad
verksamhetsutveckling.
Förvaltningscheferna ansvarar
också för att utse en
internationell kontaktperson
till det interna internationella
nätverket.

EU-samordnaren har i uppdrag
att hålla sig ajour med EUagendan och utveckling som
påverkar Region Gotland och
Gotland i stort. EUsamordnaren är övergripande
kontaktperson för Region
Gotlands internationella
nätverk och stödjer
förvaltningarna i deras
nätverksaktiviteter. Vidare ska
samordnaren bistå Region
Gotlands samtliga
verksamheter med aktuell
information om
utbildningsmöjligheter i EUrelaterade frågor,
omvärldsbevakning samt
projektstöd. Primär kontakt
med förvaltningarna sker
genom det interna
internationella nätverket som
EU-samordnare är
sammankallande av.

EU samordnaren har i uppdrag
att hålla sig ajour med EUagendan och utveckling som
påverkar Region Gotland och
Gotland i stort.
EU-samordnaren är
övergripande kontaktperson
för Region Gotlands
internationella nätverk och har
i uppdrag att:
 hålla sig ajour med EUagendan och
utveckling som
påverkar Region
Gotland och Gotland i
stort
 bistå de
förtroendevalda
representanterna för
Region Gotland i de
internationella
nätverken och stödja
förvaltningarna i sina
deras
nätverksaktiviteter
 sammankalla Region
Gotlands interna
internationella
nätverk.

Förvaltningarnas
internationella
kontaktpersoner företräder
den egna förvaltningen i det
internationella nätverket.
Kontaktpersonen ska, med
stöd av EU-samordnaren,
ansvara för informations- och
kunskapsförmedling med
syftet att stimulera

Regionstyrelseförvaltningens
finansierings- och
projektkontor Vidare ska
samordnaren bistår Region

Tillägget förtydligar EUsamordnarens uppdrag.

förvaltningens internationella
arbete. Tillsammans bildar
kontaktpersonerna ett nätverk
som träffas regelbundet för
kunskaps- och
informationsutbyte.

Gotlands samtliga
verksamheter med aktuell
information om
utbildningsmöjligheter i EU
relaterade frågor,
omvärldsbevakning samt
projektstöd,
finansieringsmöjligheter och
omvärldsbevakning. Primär
kontakt med förvaltningarna
sker genom det interna
internationella nätverket som
EU samordnare är
sammankallande av.
Förvaltningarnas
internationella
kontaktpersoner företräder
den egna förvaltningen i
Region Gotlands det
internationella nätverk.
Kontaktpersonen ska, med
stöd av EU-samordnaren,
ansvara för informations- och
kunskapsförmedling med syftet
att stimulera förvaltningens
internationella arbete.
Tillsammans bildar
kontaktpersonerna ett nätverk
som träffas regelbundet för
kunskaps- och
informationsutbyte.

Uppföljning och utvärdering
Varje förvaltning ansvarar för
att det internationella arbetet
beskrivs, rapporteras och
utvärderas i nämndens
verksamhetsberättelse.
Redovisningen ska innehålla:
- Pågående EU-projekt och
andra internationella projekt.
- Övrigt internationellt arbete.
- Verksamhetsrelaterade
effekter och resultat av det
internationella arbetet.
- Där det är möjligt ska
rapportering ske med
könsuppdelad statistik.

Uppföljning och utvärdering
Varje förvaltning ansvarar för
att det internationella arbetet
beskrivs, rapporteras och
utvärderas i nämndens
verksamhetsberättelse.
Redovisningen ska innehålla:



Pågående EU-projekt
och andra
internationella projekt.
Övrigt internationellt
arbete. Verksamhetsrelaterade
effekter och resultat av
det internationella
arbetet.

För att tydliggöra det
internationella arbetet och visa
på resultat ska årligen en
sammanställning med goda
exempel redovisas. Detta görs
av EU-samordnaren i
samarbete med
förvaltningarnas
internationella
kontaktpersoner. För den
regiongemensamma
utvärderingen ansvarar
regionstyrelsen. Syftet är att
det arbetssätt som tillämpas
för det internationella arbetet
blir mer resultat- och
kunskapsinriktat. Fokus läggs
på ett ökat lärande i
verksamheterna.



Där det är möjligt ska
rapportering ske med
könsuppdelad statistik.

För att tydliggöra det
internationella arbetet och visa
på resultat ska årligen en
sammanställning med goda
exempel redovisas. Detta görs
av EU-samordnaren i
samarbete med
förvaltningarnas
internationella
kontaktpersoner. För den
regiongemensamma
utvärderingen ansvarar
regionstyrelsen. Syftet är att
det arbetssätt som tillämpas
för det internationella arbetet
blir mer resultat- och
kunskapsinriktat. Fokus läggs
på ett ökat lärande i
verksamheterna.

Företeckning över Region Gotlands internationella nätverk
Nuvarande lydelse
Stockholmsregionens Europakontor
Region Gotland är medlem av
Stockholmregionens Europaförening
som äger Stockholmregionens
Europakontor. Dem har sin bas i Bryssel
och verksamheten syftar till att hålla
Stockholmsregionen ajour med EUagendan samt profilera regionen i
Bryssel. Region Gotland har en
styrelseplats i Stockholmregionens
Europaförening och kan på så sätt vara
med och påverka utvecklingen av
organisationen.
Hemsida:
http://www.stockholmregion.org
Årlig medlemsavgift: 200 000 kronor
(2017).
Conference of Peripheral Maritime
Regions of Europe (CPMR)
Nätverket består av cirka 120 regioner
från 28 länder och har till syfte att
påverka EU så att EU:s politik främjar
en balanserad territoriell utveckling.

Föreslagen lydelse i kursiv
gulmarkerad text
Stockholmsregionens Europakontor
Region Gotland är medlem av
Stockholmregionens Europaförening
som äger Stockholmregionens
Europakontor. Dem har sin bas i Bryssel
och verksamheten syftar till att hålla
Stockholmsregionen ajour med EUagendan samt profilera regionen i
Bryssel. Region Gotland har en
styrelseplats i Stockholmregionens
Europaförening och kan på så sätt vara
med och påverka utvecklingen av
organisationen.
Hemsida:
http://www.stockholmregion.org
Årlig medlemsavgift: 200 000 kronor
(20202017).
Conference of Peripheral Maritime
Regions of Europe (CPMR)
Nätverket består av cirka 120 regioner
från 28 länder och har till syfte att
påverka EU så att EU:s politik främjar
en balanserad territoriell utveckling.

Kommentar

Gotland har varit medlem i CPMR
sedan tidigt 1990-tal och är idag
medlemmar i två av nätverkets sex
arbetsgrupper: Island Commission som
arbetar med ö-frågor, och Baltic Sea
Commission som arbetar med
Östersjörelaterade frågor. För Gotland
är det viktigt att vara aktiva inom detta
nätverk för regionala utvecklingsfrågor
där vi kan möta andra regioner med
liknande utmaningar. Hemsida CPMR:
www.cpmr.org Hemsida Baltic Sea
Commission:
http://www.balticseacommission.eu/
Hemsida Island Commission:
http://www.islandscommission.org/en/
Årlig medlemsavgift:13 372 euro
(CPMR 7180 euro, Baltic Sea
Commission 1600 euro (kostnaden
kommer öka) Island Commission 4592
euro).
Union of the Baltic Cities (UBC)
UBC är ett nätverk med cirka 100
medlämsstäder från länder i
Östersjöområdet. Huvudsyften är att
främja samarbete och utbyte av
erfarenheter mellan städerna, och här
kan Region Gotlands kommunala
uppdrag få input i sitt arbete, samt
hitta partners till eventuella projekt.
Arbetet är uppdelat i sju
arbetsgrupper. Nätverket gjorde ett
omtag under 2015 då arbetsgrupper
slogs ihop, en ny hemsida lanserades
och inriktningen i nätverket ändrades
och mer fokus lades på
projektsamarbete och
erfarenhetsutbyt. Sekretariatet är
placerat i Gdansk. Hemsida:
www.ubc.net Årlig medlemsavgift:
1200 euro (2017).
Organization of World Heritage Cities
(OWHC)
Ett nätverk för städer som finns med på
FN:s världsarvslista; platser värda att
bevara för framtiden. OWHC
samarbetar framför allt i frågor kring
de särskilt anpassade
utvecklingsinsatser som kan behövas i
världsarvsstäderna under ledning av
städernas borgmästare. Sekretariatet

Gotland har varit medlem i CPMR
sedan tidigt 1990-tal och är idag
medlemmar i två av nätverkets sex
arbetsgrupper: Island Commission som
arbetar med ö-frågor, och Baltic Sea
Commission som arbetar med
Östersjörelaterade frågor. För Gotland
är det viktigt att vara aktiva inom detta
nätverk för regionala utvecklingsfrågor
där vi kan möta andra regioner med
liknande utmaningar. Hemsida CPMR:
www.cpmr.org Hemsida Baltic Sea
Commission:
http://www.balticseacommission.eu/
Hemsida Island Commission:
http://www.islandscommission.org/en/
Årlig medlemsavgift:19 228 13 372
euro (CPMR 7636 7180 euro, Baltic Sea
Commission 7000 1600 euro,
(kostnaden kommer öka) Island
Commission 4592 euro).
Union of the Baltic Cities (UBC)
UBC är ett nätverk med cirka 100
medlämsstäder från länder i
Östersjöområdet. Huvudsyften är att
främja samarbete och utbyte av
erfarenheter mellan städerna, och här
kan Region Gotlands kommunala
uppdrag få input i sitt arbete, samt
hitta partners till eventuella projekt.
Arbetet är uppdelat i sju
arbetsgrupper. Nätverket gjorde ett
omtag under 2015 då arbetsgrupper
slogs ihop, en ny hemsida lanserades
och inriktningen i nätverket ändrades
och mer fokus lades på
projektsamarbete och
erfarenhetsutbyt. Sekretariatet är
placerat i Gdansk. Hemsida:
www.ubc.net Årlig medlemsavgift:
3250 1200 euro (2020).
Organization of World Heritage Cities
(OWHC)
Ett nätverk för städer som finns med på
FN:s världsarvslista; platser värda att
bevara för framtiden. OWHC
samarbetar framför allt i frågor kring
de särskilt anpassade
utvecklingsinsatser som kan behövas i
världsarvsstäderna under ledning av
städernas borgmästare. Sekretariatet

ligger i Quebec. Inom OWHC finns en
särskild grupp för de nordeuropeiska
världsarvsstäderna med ett regionalt
sekretariat för nordvästra Europa och
Nordamerika i Regensburg. Hemsida:
http://www.ovpm.org/. Årlig
medlemsavgift: 2700 euro (2017)
Hansan
Hansan är ett nätverk med 185
medlemsstäder i 16 länder. En stad är
årligen värd för Hansedagen, där 75120 städer årligen deltar på
Hansemarknaden, med kulturgrupper
och konstnärer samt på interna möten
och seminarier för att främja utbyte
mellan städerna. Det finns också en
ideell förening som ansvarar för
Hansan som en av Europarådet
certifierad Cultural Route. Därutöver
finns Hansa Business som vänder sig
inte bara till städer utan till enskilda
företag för att främja handel mellan
städerna. Sekretariatet ligger i Lübeck.
Gotland innehar platsen som vice
ordförande både i nätverket och i
föreningen. Gotland står värd för
Hansadagarna 2025. Hemsida:
www.hanse.org. Årlig medlemsavgift:
Ingen medlemsavgift. (Varje
organisation täcker sina egna
kostnader för deltagande i olika
aktiviteter, årlig kostnad för webmedverkan är 50 euro).
B7 Baltic Islands
Gotland var med och bildade nätverket
B7 1989. Nätverket har haft en stor
betydelse för Gotland i Östersjöfrågor
och i EU-policy arbetet men har under
senare år haft en lägre aktivitetsgrad
med fokus på konst- idrotts och
ungdomsutbyten. Hemsida:
http://www.b7.org/. Årlig
medlemsavgift:1000 euro (2017).
Nordiskt Nätverk för Vuxnas lärande
(NVL)
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande
som Vox, nasjonalt fagorgan for
kompetansepolitikk, administrerar på
uppdrag av Nordiska Ministerrådet
(NMR). Inom NVL finns det ett nordiskt
önätverk där Bornholm, Gotland och

ligger i Quebec. Inom OWHC finns en
särskild grupp för de nordeuropeiska
världsarvsstäderna med ett regionalt
sekretariat för nordvästra Europa och
Nordamerika i Regensburg. Hemsida:
http://www.ovpm.org/. Årlig
medlemsavgift: 2700 euro (2020)
Hansan
Hansan är ett nätverk med mer än 190
185 medlemsstäder i 16 länder. En stad
är årligen värd för Hansedagen, där 75120 städer årligen deltar på
Hansemarknaden, med kulturgrupper
och konstnärer samt på interna möten
och seminarier för att främja utbyte
mellan städerna. Det finns också en
ideell förening som ansvarar för
Hansan som en av Europarådet
certifierad Cultural Route. Därutöver
finns Hansa Business som vänder sig
inte bara till städer utan till enskilda
företag för att främja handel mellan
städerna. Sekretariatet ligger i Lübeck.
Gotland innehar platsen som vice
ordförande både i nätverket och i
föreningen. Gotland står värd för
Hansadagarna 2025. Hemsida:
www.hanse.org. Årlig medlemsavgift:
Ingen medlemsavgift. (Varje
organisation täcker sina egna
kostnader för deltagande i olika
aktiviteter, årlig kostnad för webmedverkan är 50 euro).
B7 Baltic Islands
Gotland var med och bildade nätverket
B7 1989. Nätverket har haft en stor
betydelse för Gotland i Östersjöfrågor
och i EU policy arbetet men har under
senare år haft en lägre aktivitetsgrad
med fokus på konst- idrotts och
ungdomsutbyten. Hemsida:
http://www.b7.org/. Årlig
medlemsavgift:1000 euro (2017).
Nordiskt Nätverk för Vuxnas lärande
(NVL)
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande
som Vox, nasjonalt fagorgan for
kompetansepolitikk, administrerar på
uppdrag av Nordiska Ministerrådet
(NMR). Inom NVL finns det ett nordiskt
önätverk där Bornholm, Gotland och

Nätverket
nedlagt 2019

Åland deltar. Nätverket fokuserar på
särskilda utmaningar och möjligheter
inom ”glesbygden”, förnärvarande och
framöver är integrationsfrågor
prioriterad ur olika perspektiv.
Hemsida: http://nvl.org/. Årlig
medlemsavgift: Arbetstid (övriga
kostnader står NMR för).
Internationellt Centrum för Lokal
Demokrati (ICLD)
ICLD arbetar med
fattigdomsbekämpning genom lokal
demokratiutveckling. Med fokus på
individens fri- och rättigheter syftar
ICLD:s program till att stärka lokala och
regionala politiskt styrda organ,
decentraliseringsprocesser, lokalt
självstyre och medborgardeltagande i
den svenska regeringens prioriterade
samarbetsländer. SKL är ICLD:s
huvudman. Lunds Universitet, Region
Gotland och SKL utgör ICLD:sstyrelse.
Hemsida: www.icld.se. Sveriges
kommuner
Sveriges kommuner och landsting
(SKL)
Medlemsorganisation för alla Sveriges
kommuner, landsting och regioner som
har till uppgift att stötta och bidra med
verksamhetsutveckling och fungerar
som ett nätverk för kunskapsutbyte
och samordning. SKL har till uppgift att
ge service och professionell rådgivning
inom alla de områden kommuner,
landsting och regioner är verksamma.
Region Gotland är aktiva inom flera
nätverk och beredningar som drivs av
SKL, både på tjänstepersonnivå och
politikernivå.
Hemsida: www.skl.se
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kostnader står NMR för).
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Demokrati (ICLD)
ICLD arbetar med
fattigdomsbekämpning genom lokal
demokratiutveckling. Med fokus på
individens fri- och rättigheter syftar
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uppgift att ge service och professionell
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inom flera nätverk och beredningar
som drivs av (SKR) SKL, både på
tjänstepersonnivå och politikernivå.
Hemsida: www.skr.se www.skl.se
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Maja-Malin Ekelöf

Regionstyrelsen

Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av
strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken
Förslag till beslut

1) Förslag under rubriken Bedömning i föreliggande tjänsteskrivelse remitteras
till tekniska nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden och
barn- och utbildningsnämnden. Remissyttranden ska lämnas till
regionstyrelsen senast den 1 februari 2021.
2) Förslag till organisation beslutas i budgetberedningen maj 2021.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att till budgetberedningen hösten 2020
ta fram förslag till samlad organisation för den allmänna och särskilda
kollektivtrafiken och att redovisa modell, roll och uppdrag för en funktion som
strateg för kollektivtrafiken. Förslaget har tagits fram i dialog med
teknikförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och med utgångspunkt i rapporten
Kollektivtrafiken på Gotland.
Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet i Gotlands län. Idag fullgör
tekniska nämnden Region Gotlands uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet
enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. På tjänstemannanivå ligger ansvaret under
teknikförvaltningens kollektivtrafikenhet. I rapporten Kollektivtrafiken på Gotland
framgår att upplevd resursbrist inom trafikplanering och trafikutveckling gör att
arbetet med strategiska frågor nedprioriteras. Genom en resursförstärkning och en
renodling av arbetsuppgifterna kan såväl de operativa som de strategiska frågorna ges
mer utrymme.
Förvaltningen föreslår att ansvaret för all trafik samlas i teknikförvaltningen, där även
resurserna kring skolskjuts och sjukresor ska organiseras. Tekniska nämnden föreslås
ansvara för de uppdrag som ankommer på Gotlands kommun som regional
kollektivtrafikmyndighet utöver framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram,
där ansvaret föreslås flyttas till regionstyrelsen.
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En tjänst som kollektivtrafikstrateg föreslås tillsättas på regionstyrelseförvaltningen.
Tjänstens huvudsakliga ansvarsområde ska utgöras av att i samverkan och dialog med
näringsliv och intresseorganisationer ta fram, genomföra och följa upp det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Programmet är ett strategiskt viktigt dokument som
ska fungera som en länk mellan den regionala utvecklingsstrategin och det operativa
kollektivtrafikarbetet. I tjänsten ska en nära dialog med tekniska nämnden och den
operativa enheten för kollektivtrafik ingå, för att tillse en god förankring av mål och
strategier.
Förvaltningen föreslår att förslagen i denna tjänsteskrivelse remitteras till tekniska
nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden. Remissinstanserna föreslås komma med synpunkter på förslag
till organisation och ansvarsfördelning liksom behov av förändringar av nämndernas
reglementen, senast den 1 februari 2021. Regionstyrelsen föreslås behandla ärendet
om förändrad organisation och förändring av reglementen i budgetberedningen maj
2021. Reglementsändringar beslutas slutgiltigt i regionfullmäktige.
Ärendebeskrivning

Bakgrund
Regionstyrelsen gav 2019-05-28, § 164, regiondirektören i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att föra över det strategiska uppdraget för kollektivtrafiken från
tekniska nämnden till regionstyrelsen från och med 1 januari 2020 och återkomma
med förslag till beslut till budgetavstämningen i oktober 2019. Bakgrunden till
beslutet var synen på kollektivtrafikens betydelse för den regionala utvecklingen och
därmed behovet av att se på förutsättningarna för en förändring av det strategiska
ansvaret.
Uppdraget redovisades i regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-23. I
skrivelsen görs bedömningen att regionstyrelsen bör ha det strategiska ansvaret
avseende trafikförsörjningsprogram, beslut om allmän trafikplikt samt integrering av
kollektivtrafikkompetens i processerna för regional utveckling.
Regionstyrelsen behandlade redovisningen av uppdraget 2019-10-23, § 317, och
beslutade att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen 2020
ta fram en genomförandeplan för en överföring av det strategiska ansvaret för
kollektivtrafiken, från tekniska nämnden till regionstyrelsen. I genomförandeplanen
ingår förslag till resurssättning samt rollfördelning mellan regionstyrelsen och
tekniska nämnden, i syfte att stärka den regionala utvecklingen.
För uppdraget bildades en arbetsgrupp med representanter från utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, teknikförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen, och en
rapport har tagits fram av konsult, Kollektivtrafiken på Gotland, förslag på
organisation och ansvarsfördelning. Trivector, 2020-04-09.
I rapporten föreslås att det på teknikförvaltningen inrättas en ny avdelning för
kollektivtrafik, där ansvaret för linjetrafik, anropsstyrd trafik, färdtjänst, sjukresor och
skolresor samlas. Avdelningen föreslås ha följande struktur och funktioner:
 Avdelningschef, med personalansvar, stöd i övergripande frågor och ansvar
gentemot nämnd.
 Stab med ansvar för stödfunktioner som berör både den allmänna och den
särskilda kollektivtrafiken.
 Kollektivtrafikutvecklare och trafikplanerare. Ansvar för den taktiska
planeringen av kollektivtrafiken på 1-3 års sikt däribland tidtabeller och linjer,
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yttre miljö (hållplatser, stationer, samhällsplanering) samt den operativa
dagliga driften.
Handläggare för färdtjänst, sjukresor och PRH-kort
Skolskjutskoordinatorer.

Det föreslås också att en ny strategisk tjänst med ansvar för transport- och
mobilitetsfrågor samt frågor kopplade till rollen som regional
kollektivtrafikmyndighet inrättas på regionstyrelseförvaltningen.
Regionstyrelsen mottog rapporten 2020-05-27, § 167, och beslutade vid samma
tillfälle att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att med utgångspunkt i rapporten
och i samverkan med teknikförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen ta fram förslag till samlad
organisation för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken vad gäller ansvar, roller
och ekonomi. Regionstyrelseförvaltningen fick också i uppdrag att tillsammans med
teknikförvaltningen, redovisa modell, roll och uppdrag för en funktion som strateg
för kollektivtrafiken med utgångspunkt från det regionala utvecklingsansvaret och
med placering på regionstyrelseförvaltningen. Redovisningen av uppdragen ska göras
till budgetberedningen hösten 2020.
Nuvarande organisation
Idag ansvarar tekniska nämnden för linjetrafik, färdtjänsthandläggning och
framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram. Frågorna hanteras inom
teknikförvaltningen av en enhet som består av en enhetschef och fem medarbetare.
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolskjuts, vilket hanteras av en
försörjningschef och en koordinator organiserade inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. I jämförelse med andra regioner är organisationen som
hanterar kollektivtrafikfrågor på Region Gotland förhållandevis liten.
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Nu gällande reglementen för nämnderna
Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska det i varje län finnas en regional
kollektivtrafikmyndighet. I Gotlands län anger lagstiftaren att det är kommunen som
är regional kollektivtrafikmyndighet.
I dag är det inom Region Gotland den tekniska nämnden som enligt reglementet är
trafiknämnd och handhar uppgifter avseende regional kollektivtrafik enligt
regionfullmäktiges riktlinjer. Nämnden ska enligt reglementet bland annat tillse att
teknikförvaltningens verksamhetsplanering baseras på regionens gemensamma
planeringsförutsättningar och samordnas med den regionala planeringen i övrigt.
Vidare ska nämnden handha de uppgifter som ankommer regional
kollektivtrafikmyndighet, handlägga ärenden om färdtjänst, om parkeringstillstånd
och om resekostnadsersättning för sjukresor inom länet samt svara för övergripande
frågor inom området, dock ej besluta i ärenden som ankommer på regionfullmäktige.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar enligt reglementet för att vid sjukresor
utom länet handlägga frågor om resekostnadsersättning enligt lagen (1991:419) om
resekostnadsersättning vid sjukresor och fullmäktiges riktlinjer.
Reglementena för socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden
innehåller inget om tillhandahållande av trafik. Skolskjuts regleras förutom i
Skollagen genom barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för skolskjuts.
Koordinator med ansvar för skolskjuts enligt delegation av barn- och
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utbildningsnämnden är ansvarig för planering och utvärdering av skolans
skolskjutsverksamhet enligt delegationsordningen (Punkt D 1.6 och D 1.7).
Regionstyrelsen ska ansvara för de uppgifter som följer av lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2016:613). Det regionala utvecklingsansvaret
innebär att regionstyrelsen ska
1. ansvara för övergripande regionala utvecklingsfrågor,
2. utarbeta och fastställa en strategi för Gotlands utveckling och samordna
insatser för genomförande av strategin,
3. besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete,
4. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det
regionala tillväxtarbetet (SFS 2007:713),
5. utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram,
6. upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur,
7. samverka med länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter samt
med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet och
8. ha ansvaret för näringslivs- och turismfrågor.
Bedömning

Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet i Gotlands län. Idag fullgör
tekniska nämnden Region Gotlands uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet
enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. På tjänstemannanivå ligger ansvaret under
teknikförvaltningens kollektivtrafikenhet. I rapporten Kollektivtrafiken på Gotland
framgår att upplevd resursbrist inom trafikplanering och trafikutveckling gör att
arbetet med strategiska frågor nedprioriteras. Genom en resursförstärkning och en
renodling av arbetsuppgifterna kan såväl de operativa som de strategiska frågorna ges
mer utrymme.
Förvaltningen föreslår att delar av ansvaret för fullgörandet av uppdraget som
regional kollektivtrafikmyndighet flyttas till regionstyrelsen. En tjänst som
kollektivtrafikstrateg föreslås tillsättas på regionstyrelseförvaltningen. De operativa
frågorna som rör själva verkställigheten av trafiken föreslås även fortsättningsvis
organiseras inom teknikförvaltningen. Vi bedömer att detta kommer att kräva
ändringar i nämndernas reglementen.
Förslag till samlad organisation för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken
Genom att koncentrera resurser på ett och samma ställe istället för att sprida dem
inom olika förvaltningar kan kompetensen inom upphandling och uppföljning höjas.
Förvaltningen föreslår att ansvaret för all trafik samlas i teknikförvaltningen, där även
resurserna kring skolskjuts och sjukresor ska organiseras. Tekniska nämnden föreslås
ansvara för de uppdrag som ankommer på Gotlands kommun som regional
kollektivtrafikmyndighet utöver framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram,
där ansvaret föreslås flyttas till regionstyrelsen.
De bestämmelser som reglerar respektive verksamhet gentemot
kommunmedborgarna bör respektive nämnd ansvara för, men tillämpningen av de
olika regelverken bör hanteras inom teknikförvaltningen.
Strateg för kollektivtrafiken
Regionstyrelsen ansvarar för regionala utvecklingsfrågor och de uppgifter som ligger
inom det regionala utvecklingsansvaret. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen ska
ha det strategiska ansvaret avseende trafikförsörjningsprogram och integrering av
kollektivtrafikkompetens i processerna för regional utveckling. En tjänsteperson med
denna kompetens föreslås anställas vid regionstyrelseförvaltningen.
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Samhällsbehoven ska vara i fokus vid planering av kollektivtrafik och samplanering
med infrastruktur, näringsliv, miljö och fysisk planering av bostäder m.m. är därför
viktig. Planeringen ska bygga på en helhetssyn på de olika trafikslagen. Tjänstens
huvudsakliga ansvarsområde ska utgöras av att i samverkan och dialog med näringsliv
och intresseorganisationer ta fram, genomföra och följa upp det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Programmet är ett strategiskt viktigt dokument som
ska fungera som en länk mellan den regionala utvecklingsstrategin och det operativa
kollektivtrafikarbetet. I programmet fastställs strategiska mål för kollektivtrafikens
utveckling.
I tjänsten som kollektivtrafikstrateg ingår en nära dialog med tekniska nämnden och
den operativa enheten för kollektivtrafik för att tillse en god förankring av mål och
strategier. I uppdraget ingår också att utifrån strategier, program, policys och planer
antagna av regionfullmäktige och/eller regionstyrelsen samt i förekommande fall
nationella myndigheter och EU att:
 Strategiskt analysera omvärld, nuläge och utvecklingsbehov.
 Samordna, implementera och följa upp utvecklingsarbete relaterat till
ansvarsområdet.
 Leda och delta i relevanta nätverk.
 Handlägga motioner och medborgarförslag samt bistå med underlag till
förtroendevalda i samband med exempelvis interpellationssvar.
 Som sakkunnig föredra ärenden inför regionstyrelsen och tekniska nämnden.
Processen framåt
Förvaltningen föreslår att förslagen i denna tjänsteskrivelse remitteras till tekniska
nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden. Remissinstanserna föreslås komma med synpunkter på förslag
till organisation och ansvarsfördelning liksom behov av förändringar av nämndernas
reglementen. Remissyttrandena ska lämnas till regionstyrelsen senast den 1 februari
2021. Synpunkterna kommer därefter att sammanställas och regionstyrelsen föreslås
behandla ärendet om förändrad organisation och förändring av reglementen i
budgetberedningen maj 2021. Reglementsändringar beslutas slutgiltigt i
regionfullmäktige.
Beslutsunderlag



RS 2019-05-29, § 164, Regional utveckling – resurser och gränssnitt



RSF, tjänsteskrivelse, 2019-09-23 Uppdrag – Förutsättningar för
organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken



RS 2019-10-23, § 317, Uppdrag – Förutsättningar för organisatorisk
förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken



Kollektivtrafiken på Gotland, förslag på organisation och ansvarsfördelning.
Trivector, 2020-04-09



RSF, tjänsteskrivelse, 2020-05-06 Uppdrag - Förutsättningar för
organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken



RS 2020-05-27, § 167, Uppdrag – Förutsättningar för organisatorisk
förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken
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Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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GVN 2020/223 och BUN 2020/1270
18 januari 2021

Fredrik Johansson
Utredare

Barn- och utbildningsnämnden /
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Remiss från regionfullmäktige gällande förutsättningar för
organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för
kollektivtrafiken
Förslag till beslut

•

Nämnden inger förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Ett förslag gällande organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för
kollektivtrafiken på Gotland har remitterats till de båda utbildningsnämnderna.
Nämnderna föreslås komma med synpunkter på förslag till organisation och
ansvarsfördelning liksom behov av förändringar av nämndernas reglementen.
Förslaget är bland annat att ansvaret för all trafik samlas i teknikförvaltningen, där
även resurserna kring skolskjuts ska organiseras. Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Bedömningen är att
nämnden godkänner förslaget till yttrande som sitt eget.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige har remitterat ett förslag gällande organisatorisk förändring av
strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken på Gotland till tekniska nämnden, hälso- och
sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden.
Remissinstanserna föreslås komma med synpunkter på förslag till organisation och
ansvarsfördelning liksom behov av förändringar av nämndernas reglementen. Förslag
till organisation beslutas på budgetberedningen i maj 2021 enligt regionfullmäktiges
beslut1.
I remissunderlaget finns förslag till samlad organisation för den allmänna och
särskilda kollektivtrafiken: ”Genom att koncentrera resurser på ett och samma ställe
istället för att sprida dem inom olika förvaltningar kan kompetensen inom
upphandling och uppföljning höjas. Förslaget är att ansvaret för all trafik samlas i
1

RF § 199, 2020-11-16. Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken
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teknikförvaltningen, där även resurserna kring skolskjuts och sjukresor ska
organiseras”2.
En tjänst som kollektivtrafikstrateg föreslås vidare tillsättas på
regionstyrelseförvaltningen. Tjänstens huvudsakliga ansvarsområde ska utgöras av att
i samverkan och dialog med näringsliv och intresseorganisationer ta fram, genomföra
och följa upp det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Tekniska nämnden föreslås ansvara för de uppdrag som ankommer på Gotlands
kommun som regional kollektivtrafikmyndighet utöver framtagande av regionalt
trafikförsörjningsprogram, där ansvaret föreslås flyttas till regionstyrelsen.
Förslagen har tagits fram i dialog med teknikförvaltningen, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och med utgångspunkt i rapporten Kollektivtrafiken på
Gotland3.
Bedömning

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande som bifogas. Yttrandet är
sammanställt utifrån synpunkter från verksamheten: skolskjuts, kommunikation,
ekonomi och särskola. Bedömningen är att nämnden godkänner förslaget till yttrande
som sitt eget.
Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats: Förvaltningen bedömer att
ingen särskild hänsyn behöver vidtas i förslag till detta beslut med anledning av
jämställdhetsperspektivet, landsbygdsperspektivet eller det ekonomiska perspektivet.
När det gäller barn- och elevperspektivet så är bedömningen att detta perspektiv så
långt som det är möjligt har omhändertagits i förslaget till yttrande som bifogas.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-18
Yttrande över remiss gällande förutsättningar för organisatorisk förändring av
strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken, 2021-01-18
RF § 199, Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av strategiskt
uppdrag för kollektivtrafiken, 2020-11-16
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. Uppdrag. Förutsättningar för
organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken, 2020-09-22
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen/ regionfullmäktige

2
3

RF § 199, 2020-11-16. Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken
Trivector rapport 2020:39, 2020-04-09. Kollektivtrafiken på Gotland - Förslag på organisation och ansvarsfördelning
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Yttrande över remiss gällande förutsättningar för
organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för
kollektivtrafiken
Yttrande

I remissunderlaget1 står att ”Nämnderna föreslås komma med synpunkter på förslag
till organisation och ansvarsfördelning liksom behov av förändringar av nämndernas
reglementen”. Vidare står att ”Förslaget är att ansvaret för all trafik samlas i
teknikförvaltningen, där även resurserna kring skolskjuts och sjukresor ska
organiseras” samt att ”En tjänst som kollektivtrafikstrateg föreslås vidare tillsättas på
regionstyrelseförvaltningen – för det regionala trafikförsörjningsprogrammet.”.
Förslaget att ansvaret för all trafik samlas i teknikförvaltningen (TKF), där
även resurserna kring skolskjuts ska organiseras.
Utifrån frågeställningen så görs följande bedömningar:
Kommer organisationsförändringen bli positiv eller negativ utifrån
skolans/elevernas/vårdnadshavarnas synvinkel?


Bedömningen är att hur verksamheten är organiserad ska inte spela någon
roll för dem vi finns till för. Detta måste självklart säkerställas – att uppdraget
genomförs enligt fastställd kvalitet. Tjänsten som skolskjutskoordinator eller
arbetsuppgifterna förändras ej. Fysiskt blir placeringen på annan plats. Även i
framtiden kommer regelverket och skolskjutsriktlinjerna2 att fastställas av
barn- och utbildningsnämnden (BUN) (om huvudmannaansvaret för
skolskjuts enligt skollagen fortfarande ska tillhöra BUN). Erfarenheterna
utifrån Coronapandemin har visat att den organisatoriska placeringen är av
underordnad betydelse då Region Gotland oavsett situation i samhället ska ha
ett fungerande kontaktnät, goda digitala verktyg och kunniga handläggare.



Kontakten mellan trafikorganisationen och skolan kommer även i framtiden
att vara viktig för att tillhandahålla en god service för elever och
vårdnadshavare.



Inget i grunduppdraget kommer att förändras. För skola/elever/
vårdnadshavare blir det ingen skillnad. Arbetssättet kommer att vara
detsamma med samma systemstöd och handläggningsrutiner. Det digitala
gränssnittet mot vårdnadshavare och skolor är implementerat för en effektiv

RF § 199, Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken, 2020-11-16 samt
regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-22 (ärendenummer RS 2019/968)
2 Länk till webbsida om skolskjuts med riktlinjer mm: https://www.gotland.se/63056 (hämtad 2021-01-14)
1
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och rättssäker tillämpning. Planeringen inför skolstart kommer inte att
påverkas.
Vilka fördelar och nackdelar finns det med organisatorisk flytt av
nämndens skolskjutsverksamhet till teknikförvaltningen (TKF)?


Ett av dagens problem är sårbarheten med backup för
skolskjutshandläggarna. En samordning med TKF ger större möjligheter att
skapa tjänster som kan komplettera varandra.



Då verksamheten har gemensamma avtal med en operatör för bussar, en
operatör för beställningsservice, en operatör för taxi/färdtjänst - och att det
görs gemensamma trafikupphandlingar för alla nämnder så är det en fördel
om Region Gotland som beställare finns i samma organisation. Det blir goda
förutsättningar för samordning kring all samhällsbetald trafik.



Skolskjutsverksamheten finns idag redan i TKFs kundtjänst (öppet alla dagar
mellan 07:00 och 17:00).



Alla som arbetar med kollektivtrafik och samhällsbetalda resor kommer att
sitta fysiskt nära och ha en gemensam chef. Det kommer att göra arbetet
lättare att samordna och effektivisera trafiken. Koordinator för skolskjuts och
skoltaxi kommer att få arbetskamrater som arbetar med trafikfrågor som
färdtjänst, sjukresor, allmän kollektivtrafik och rent operativt förenklar det
arbetet med att synkronisera trafiken på bästa möjliga sätt.



Det blir en mer effektiv uppföljning av kostnader och planering då Region
Gotland som beställare arbetar samordnat mot alla avtalspartners.



Det kan upplevas negativt att koordinator för skolskjuts inte fysiskt kommer
att sitta centralt på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF). Detta bör
inte påverka servicegraden då det oavsett detta kommer att finna goda
möjligheter att samverka med grundskolan och dess rektorer. Något som
däremot bör tas i beaktande är hur arbetet kring att ta fram enkäter,
utredningar mm inom skolskjutsfrågor ska hanteras, om
koordinator/sakkunnig tillhör TKF och behovet kring detta finns vid UAF.
Det bör föras en dialog om koordinatorn kommet arbeta på uppdrag åt
UAF/BUN och arbetsgivaransvaret finns hos TKF/TN, för att undvika
gränsdragningsproblematik.
Kommer kommunikationsarbetet att behöva förändras i samband med
en omorganisation av skolskjutsfunktionen – rutiner,
kanaladministration?



Det är svårt att uppskatta tidsåtgång för kommunikationsarbetet kopplat till
skolskjuts. Flera funktioner med ansvar för kommunikation framför allt på
UAF är involverade (kommunikatörer, lärplattformsadministratör,
koordinator, skolledare). Mest arbete är det inför varje ny ansökningsomgång
och i samband med terminsstart och när det sker avtalsbyten, nya rutiner
mm. Målgrupperna för kommunikation är framför allt vårdnadshavare, men
även rektorer och skolpersonal. Det fortsatta kommunikationsarbetet kring
skolskjutsar behöver hanteras innan en omorganisation av
skolskjutsfunktionen. Det berör arbetsbelastning och gränsdragning mellan
förvaltningarna.
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Övriga bedömningar och synpunkter:


Precis som idag krävs rutiner för kontinuerliga möten och uppföljningar med
UAF.



För planeringen av skolskjutsrutterna och tiderna krävs ett nära samarbete
inför förändringar av skolorganisationen och övergripande läsårsplanering.



För den dagliga driften krävs ett nära samarbete med bussoperatör, rektorer
och skoladministratörer.



Tilläggas bör att vårdnadshavare och barn på förskolorna är helt beroende av
den allmänna kollektivtrafiken i den mån de inte själva kan ordna transport
till och från förskolan. Det är den verksamhet inom Region Gotland som
överlägset skapar mest trafik med privatbilar. Varje barn kan orsaka två resor
om dagen under alla arbetsdagar. Av denna orsak är en tät kontakt mellan
förskolor och den allmänna kollektivtrafiken av stor vikt för att erbjuda en
god service.



Särskolan har en egen skolskjutsverksamhet som särskilt måste lyftas. Inom
sin egen budget har särskolan en egen skolskjuts- och taxisamordnare, som
också är chaufför. Denne sköter schemaläggning, samordning, reseplanering,
service, utvärdering, kontakt med vårdnadshavare och pedagoger/assistenter
mm för särskolans elever. Särskolan sköter även upphandling av skolskjuts
och taxi för sin verksamhet. Om detta ska hanteras inom den föreslagna
förändringen så är det av betydelse att omhänderta vikten av god kvalitet för
särskolans elever, vårdnadshavare och personal. Särskolans
skolskjutsorganisation har ett behov av närhet och följsamhet utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv då även vårdnadshavare kan ha stora behov av stöd.
Dialog kring hur särskolans skolskjutsorganisation ska ses i förhållande till
den föreslagna förändringen är av stor vikt.

Nämnderna föreslås komma med synpunkter på förslag till organisation och
ansvarsfördelning liksom behov av förändringar av nämndernas reglementen.
Utifrån frågeställningen så görs följande bedömningar:

3
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Barn- och utbildningsnämndens (BUN) reglemente3 tar inte upp
skolskjutsverksamheten - utan utifrån att BUN fullgör regionens uppgifter
inom grundskola, förskoleklass och särskola så finns en koppling till
skollagens 10 kap. 32 § där huvudmannens åtagande inom
skolskjutsverksamhet för grundskola regleras4. Detta åtagande regleras
därefter vidare i BUNs delegationsordning.



Det är något otydligt i det utskickade remissunderlaget vad som efterfrågas
kring ansvaret, om det är BUN eller TN som föreslås få huvudmannaansvaret
för skolskjuts eller om det är nämnderna som ska föreslå hur detta ansvar ska
fördelas. Det finns såklart en fördel i att huvudmannaansvaret för skolskjuts
finns kvar hos BUN som ändå har det utpekade ansvaret enligt skollagen.



Beroende på hur ansvaret ska fördelas kan reglementena och
delegationsordningarna behöva ses över: Om BUN fortsatt kommer ha

Länk till Region Gotlands reglementen: https://www.gotland.se/49215 (hämtad 2021-01-14)
Huvudmannens åtaganden gällande övriga skolformer finns i andra delar av skollagen
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ansvaret för skolskjutsverksamheterna så bör erforderliga ändringar göras i
delegationsordningen för BUN. Om tekniska nämnden (TN) tar över
ansvaret för skolskjuts (ansvaret enligt skollagen) så kan det däremot behövas
tydliggöras i respektive reglemente. Även riktlinjerna för
skolskjutsverksamheten5 behöver ses över vid en eventuell ansvarsförändring.


I remissunderlaget finns inget förslag eller fråga kring ekonomi eller
budgetflytt vid en eventuell organisationsförändring. Detta får antas hanteras
senare i processen.



Det saknas för övrigt en risk och konsekvensanalys kring de föreslagna
organisationsförändringarna i remissunderlaget.

En tjänst som kollektivtrafikstrateg föreslås vidare tillsättas på
regionstyrelseförvaltningen – för det regionala trafikförsörjningsprogrammet
Bedömningen är att detta bäst besvaras av regionstyrelsen och/eller tekniska
nämnden. Samma sak gällande att ansvaret för det regionala
trafikförsörjningsprogrammet föreslås flyttas till regionstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämnden
Region Gotland

Länk till riktlinjer för skolskjutsverksamhet:
http://dokument.gotland.se/IntegrationService.svc/GetDocumentContent?documentNumber=7482 (hämtad 2021-01-14)
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