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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
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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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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.

5 (5)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2020/71
7 januari 2021

Karin Nilsson
Nämndsekreterare

Barn- och utbildningsnämnden

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

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Skolverket
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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.
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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

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

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
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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.
1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2020/1105

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.
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●

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

27

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
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

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
13 januari 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.
 Lämpligt i tid är efter att projekt Alléskolan och Väskinde förskola är genomförda
och utvärderade.
 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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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 2020/130

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 2021-01-13

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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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.
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 2020/1133

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

2 (2)

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
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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