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Delårsrapport 1 2021 Gymnasie- och utbildningsnämnden
Förslag till beslut

•
•

Delårsrapport 2021:1 inkl. bilagor godkänns.
Förvaltningen ges i uppdrag att inkomma med åtgärder och
konsekvensbeskrivning med syftet att reducera underskottet hos verksamheterna.
Åtgärder och konsekvensbeskrivning redovisas på arbetsutskottet i maj.

Coronapandemin påverkar

Coronapandemin påverkar naturligtvis fortsatt hela perioden för nämndens
verksamheter. Nya rekommendationer och sena beslut utifrån aktuellt smittläge
ställer krav på verksamheterna och medarbetarna att hålla sig ajour och på kort varsel
ställa om. Behovet av kommunikation är stort
Corona överskuggar samtliga väsentliga händelser och har sin påverkan på både
kvalitet och ekonomi, idag och med största sannolikhet resten av året.
Verksamheterna har haft helt eller delvis distansundervisning under perioden och det
syns nu tydliga tecken på kunskapstapp och psykisk ohälsa till följd av pandemin.
Verksamheterna har ambitiösa upplägg för att kompensera för detta, till exempel
genom extra undervisning och lovskola.
En effekt av pandemin är att fler människor behöver göra omställningar i livet och
både arbetsmarknad och etablering och vuxenutbildningen har fått ett ökat antal
deltagare och studerande. Förväntningarna på dessa verksamheter har ökat.
Ekonomisk prognos

Prognosen för helåret 2020 visar ett positivt resultat på 1,2 miljoner kronor. I stort
sett samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller
positivt resultat, förutom Wisbygymnasiet, folkhögskolan och IT-enheten.
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Nämndens strävan är att samtliga verksamheter skall uppnå minst ett balanserat
resultat.
Periodens resultat för 2021 visar i jämförelse med 2020 ett ökat resultat med 2,5
miljoner kronor
Nettokostnaden är för perioden i stort oförändrad och motsvarar 0,2 procentenheter
ökningstakten för de egna kostnaderna 2,0 procent och intäkterna 4,4 procent
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 22 elever färre än budgeterat,
vilket blir en positiv post i resursfördelningen motsvarande 3,6 miljoner kronor. I
resursfördelningen medräknas även inkomna ersättningarna för asyl och etablering
dessa ersättningar räcker inte till i förhållande till det budgeterade värdet och dess
ändamål, för att exempelvis finansiera studiehandledare m.fl. vilket medför att den
slutliga prognosen för resursfördelningen blir positiv på 2,1 miljoner kronor. De
interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
beräknas göra ett positivt resultat på 1,2 miljoner kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Medarbetarperspektivet

Rekryteringsutmaningarna generellt är fortsatt stora. En förändrad lönebild med
höjda förväntningar gällande lönenivå vid nyrekrytering bidrar till svårigheten att
rekrytera. Samtidigt pågår ett brett kompetensförsörjningsarbete med ett flertal
aktiviteter.
Sjukfrånvaron inom hela Gymnasie- och vuxenutbildningens (GVN) ansvarsområde
har minskat med 0,71 enheter i förhållande till föregående period. Utvecklingen
varierar mellan verksamheterna, där uppvisar gymnasiet en marginell ökningen med
0,39 enheter och ungdomsenheten den största minskningen med 5,51 enheter.
Bilagor
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-08
Delårsrapport 2021:1
Bilaga: MUP GVN
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1 Sammanfattning
Corona överskuggar samtliga väsentliga händelser under delår 1 och har sin påverkan på
både kvalitet och ekonomi idag och med största sannolikhet resten av året. Nya
rekommendationer och sena beslut utifrån aktuellt smittläge ställer krav på verksamheterna
och medarbetarna att hålla sig ajour och på kort varsel ställa om. Behovet av
kommunikation är stort.
Nämndens verksamheter har haft helt eller delvis distansundervisning under perioden och
det syns nu tydliga tecken på kunskapstapp och psykisk ohälsa till följd av pandemin.
Verksamheterna har ambitiösa upplägg för att kompensera för detta, till exempel genom
extra undervisning och lovskola.
En effekt av pandemin är att fler människor behöver göra omställningar i livet och både
arbetsmarknad och etablering och vuxenutbildningen har fått ett ökat antal deltagare och
studerande. Förväntningarna på dessa verksamheter har ökat.
Prognosen för helåret 2020 visar ett positivt resultat på 1,2 miljoner kronor. I stort sett
samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller positivt
resultat, förutom Wisbygymnasiet, folkhögskolan och IT-enheten. Nämndens strävan är att
samtliga verksamheter ska uppnå minst ett balanserat resultat. Periodens resultat för 2021
visar i jämförelse med 2020 ett ökat resultat med 2,5 miljoner kronor.
Nettokostnaden är för perioden i stort oförändrad och motsvarar 0,2 procentenheter
ökningstakten för de egna kostnaderna 2,0 procent och intäkterna 4,4 procent
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 22 elever färre än budgeterat, vilket blir
en positiv post i resursfördelningen motsvarande 3,6 miljoner kronor. I resursfördelningen
medräknas även inkomna ersättningarna för asyl och etablering dessa ersättningar räcker
inte till i förhållande till det budgeterade värdet och dess ändamål, för att exempelvis
finansiera studiehandledare m.fl. vilket medför att den slutliga prognosen för
resursfördelningen blir positiv på 2,1 miljoner kronor. De interkommunala utbetalningarna
och ersättningarna till fristående huvudman beräknas göra ett positivt resultat på 1,2
miljoner kronor. Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Rekryteringsutmaningarna generellt är fortsatt stora. En förändrad lönebild med höjda
förväntningar gällande lönenivå vid nyrekrytering bidrar till svårigheten att rekrytera.
Samtidigt pågår ett brett kompetensförsörjningsarbete med ett flertal aktiviteter.
Sjukfrånvaron inom hela gymnasie- och vuxenutbildningens ansvarsområde har minskat
med 0,71 enheter i förhållande till föregående period. Utvecklingen varierar mellan
verksamheterna, där uppvisar gymnasiet en marginell ökningen med 0,39 enheter och
ungdomsenheten den största minskningen med 5,51 enheter.
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2 Händelser av väsentlig betydelse
Pandemins effekter Corona påverkar naturligtvis fortsatt hela perioden för nämndens
verksamheter, vilket framgår under varje rubrik nedan. Oro, både privat och arbetsrelaterad
ställer krav på ledarskap på alla nivåer. Nya rekommendationer och sena beslut utifrån
aktuellt smittläge ställer krav på verksamheterna och medarbetarna att hålla sig ajour och på
kort varsel ställa om. Det kommunikativa behovet är mycket stort och tar tid och energi.
Sjuktalen ligger runt fyra procent för både medarbetare och elever vilket är lägre än
motsvarande period 2020 och under sjuktalet för regionen som helhet. Hel eller delvis
distansundervisning har pågått under hela perioden i olika former beroende på
verksamhetens storlek och förmågan att undvika trängsel. Det är glädjande att kunna säga
att verksamheterna från dag ett haft inställningen att det här skall vi klara tillsammans.
Graden av lösningsfokusering har varit och är god. Dialogen med fackliga organisationer
har varit bra. Pandemi över så lång tid har givetvis påverkan på arbetsbelastning som ökar
när kollegor är frånvarande och nya arbetsuppgifter tillkommer i pandemins spår.
Gymnasieskolans ansökningar växer till antal på grund av ökande elevkullar. För att möta
efterfrågan behöver antalet platser på vissa program utökas. Då skolan är organiserad i
klasser, får en långsam tillväxt till följd att alla utbildningsplatser initialt ej fylls upp. Det
medför att antalet elever understiger brytpunkten varvid kostnaderna för programmet inte
täcks av intäkterna i form av grundbeloppet. I en sådan omställning kan ytterligare medel
behöva skjutas till.
I den kartläggning gymnasieskolan genomfört konstateras att upp till 20 procent av
eleverna missgynnats på grund av distansundervisningen och riskerar att inte erhålla någon
gymnasieexamen. Att erbjuda eleverna kompensatorisk undervisning är sannolikt
nödvändigt under resten av deras gymnasietid. Även elevernas hälsa har påverkats negativt.
För dessa ändamål behöver såväl pedagogisk som elevstödjande personal rekryteras. För
perioden april-juni 2021 kommer alla elever i behov av särskilt stöd att erbjudas extra
undervisning motsvarande 3 timmar per vecka. Insatsen innebär behov av särskild
busstrafik från skolan under sen eftermiddagstid. Gymnasieskolan planerar för särskilda
trängselåtgärder för att minska risken för smittspridning. Det innebär bland annat att
undervisningen för eleverna i åk 3 på de högskoleförberedande programmen flyttas till
externa lokaler utanför skolområdet. Hyreskostnaden kan inte hanteras genom
omfördelning inom ramen, utan tilläggsanslag är nödvändigt.
Folkhögskolans verksamhet är fortsatt begränsad på grund av pandemin och det påverkar
medarbetarna på ett negativt sätt. Begränsningarna gör att planeringen av verksamhet och
hantering av kurser inför kommande sommar är osäker. Situationen har en negativ
påverkan på ekonomin.
Arbetsliv och etablering har under perioden beviljats ett projekt som är finansierat av
FinSam och som skall drivas i samarbete med hälso- och sjukvården. Projektet heter
Hälsobalans Gotland och syftar till att testa en modell för hälsokurs med mål att
upprätthålla en god hälsa. Även ett internt projekt kallat En väg in-flera möjligheter ut, har
påbörjats under perioden. Projektet är en förstudie och skall ta fram förslag på hur
avdelningens olika insatser kan sammansvetsas mer, skapa en tydligare process för
individen samt öka och möjliggöra för fler vägar vidare genom tydliggjord samverkan. Ett
förslag på arbetssätt skall tas fram och presenteras i september.
Vuxenutbildningen påverkas fortsatt av pandemin. Det är en fortsatt ökad efterfrågan av
alla områden inom vuxenutbildning. Arbetsförmedlingen har ett tydligare uppdrag att
anvisa till reguljär utbildning vilket märks i antalet sökande till Vuxenutbildningens kurser.
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Enheten har fortsatt bedrivit partiell distansundervisning. Det finns dock en oro för ett
kunskapstapp och minskad måluppfyllelse samt psykisk ohälsa på grund av den ökade
andelen distansundervisning. Antalet SFI-elever har fortsatt att öka trots minskade
anvisningstal. Det budgeterade utrymmet befaras att inte vara tillräcklig för att möta de
ökade behoven framåt, dels på grund av ökad arbetslöshet, dels av att andelen elever med
kort utbildningsbakgrund har ökat de senaste åren.
Vuxenutbildningen tilldelades i februari ytterligare statsbidrag till yrkesutbildningar under
perioden vilket är en effekt av regeringens satsningar kopplat till den ökade arbetslösheten.
Ett fortsatt medfinansieringskrav om 30 procent innebär att kostnaderna jämfört med 2020
kommer att öka. Framförallt har behovet av utbildningar inom vård- och omsorg ökat
markant kopplat till det så kallade äldreomsorgslyftet.
Komvux som särskild utbildning är under uppbyggnad och kommer att behöva förstärkas
med personalresurs (lärare och studie- och yrkesvägledning) för att kunna möta upp
skollagens krav.
Ungdomsenheten har med anledning av pandemin, under perioden, haft sin öppna
verksamhet till största del stängd. I stället har det startats upp en digital verksamhet på
plattformen Discord. Där har det kunnat erbjudas planerad och personalledd verksamhet
sex kvällar i veckan. Under februari månad öppnades delar av ungdomsgårdarna upp men
med restriktioner kring besöksantal. Under april månad kommer det att erbjudas öppen
verksamhet på alla platser som ungdomsgårdarna tidigare varit aktiva på - anpassat utifrån
pandemin.
Under 2020 har det setts en ökning av ungdomar/unga vuxna som rör sig i offentlig miljö,
vilket har resulterat i bråk. Ungdomsenheten har under delar av perioden arbetat aktivt
uppsökande på fredagskvällar i den miljön - i syfte att göra miljön tryggare och för att vid
behov kontakta föräldrar, polis eller socialtjänst. Detta är en extraordinär insats som ligger
utanför ungdomsenhetens uppdrag, men som kommer utföras utifrån rådande
omständigheter.
Digitaliseringen
Digitaliseringen har under pågående pandemi hamnat än mer i fokus. Fler ser nu betydelsen
och behovet av väl fungerande system och infrastruktur, av tillgängliga stödfunktioner och
att kompetenshöjande insatser genomförs kontinuerligt för att lära sig ny teknik och
alternativa arbetsmetoder. Detta kommer initialt att innebära en utökad kostnad utifrån det
ökade behovet men är en god investering in i framtiden. Det är tydligt att en reducerad ITinvesterings och driftbudget inte är en framkomlig väg för att bibehålla en god utveckling
inom digitaliseringsområdet.
Under perioden har projektet att införa ett nytt skoladministrativt system för förskolan,
grundskolan, grundsärskolan, fritidshemmen, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och
Vuxenutbildningen slutförts. Det system som upphandlades har nu införts och
objektsförvaltaren har tagit över för att inom ordinarie drift fortsätta bygga på de
möjligheter som det nya systemet öppnat upp för. Införandet innebär en besparing för
nämnderna då tidigare två system nu blivit till ett gemensamt för alla skolformer.
Belastningsattackerna under perioden har påverkat utvecklingen negativt naturligtvis och
visat hur sårbara vi är i våra alltmer digitaliserade verksamheter. Svårigheter att bedriva
undervisning på distans, att hålla digitala möten etcetera har påverkat arbetsmiljön.
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3 Väsentliga personalförhållanden
Den pågående pandemin har på flera håll haft fortsatt påverkan på verksamheterna och
inneburit förändrade krav på både ledarskap och medarbetarskap. Framförallt har
övergången till distansundervisning ställt ökade krav på lärare och skolledning. Många
medarbetare upplever att pandemin skapar osäkerhet och att man känner en trötthet inför
situationen. De negativa aspekterna av distansarbete börjar märkas. Behovet av stöd från
den centrala förvaltningen har i viss mån ökat i samband med pandemin. Även barn- och
elevhälsan noterar ett ökat behov inom Wisbygymnasiet, som sannolikt kan kopplas till
pandemin.
För närvarande pågår det diskussion om förvaltningen har möjlighet att möta upp de olika
behoven och även förväntningarna från verksamheterna. Samt hur det skall kunna
genomföras. Om utökad bemanning inte är möjlig så behöver en prioriteringsordning göras
och flertalet arbetsuppgifter skjutas upp på obestämd tid.

3.1 Personalvolym
Organisation: Gymn o vuxenutbildn nämnd Period: Februari
Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Ej vilande
Antal anställda

Antal anställda fg år

Antal årsarbetare enl. anst. avtal

Alla anställningsformer

443

435

417.40

Tillsvidare

318

328

307.35

Tidsbegränsad

125

108

110.05

Organisation: Gymn o vuxenutbildn nämnd
Datum: 2020-02-01 - 2021-02-28 Vilande: Ej vilande

Antalet månadsanställda utifrån gällande anställningsavtal har totalt sett ökat med åtta
personer från föregående period. Andelen tillsvidareanställda har minskat, medan andelen
tidsbegränsat anställda har ökat.
Lönetyp: Faktisk arbetad tid Sysselsättning: Alla sysselsättningar
Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Alla inkl. vilande
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Feb 2021 Jan - Feb 2020
46 Gymn o vuxenutbildn nämnd

355.0

313.4

461 GVN

355.0

313.4

Produktionsmåttet faktiskt arbetad tid uppvisar en ökning med motsvarande 41,6
heltidsarbetare per februari 2021 i förhållande till februari 2020. Ökningen är beroende av
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ett ökat antal månadsanställda, en något minskad sjukfrånvaro samt att antalet anställningar
inom insatsen extratjänster har ökat via avdelningen Arbetsliv och etablering.
3.2 Sjukfrånvaro
Sjuktal % Jan - Feb 2021

Sjukfrånvaro fg år

Alla kön

4.15%

4.86%

Kvinna

3.44%

5.05%

Man

5.30%

4.56%

Sjuktal för 2021 (orange linje) sjuktal för 2020 (blå linje)

Den totala sjukfrånvaron inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde
har sjunkit med -0,71 procentenheter från februari 2020 till februari 2021. För kvinnorna
har sjukfrånvaron sjunkit med -1,61 enheter från 5,05 procent 2020 till 3,44 procent 2021.
För männens del har den däremot stigit med +0,74 enheter från 4,56 procent 2020 till 5,30
procent 2021. Det kan finnas en koppling mellan den ökade möjligheten att arbeta på
distans och den minskade sjukfrånvaron hos kvinnorna. Sett per avdelning har
sjukfrånvaron minskat, utom för Wisbygymnasiet som visar en mindre ökning med +0,39
procentenheter, från 2,46 procent till 2,85 procent. Den största minskningen av
sjukfrånvaron uppvisar Ungdomsgårdarna, med -5,51 procentenheter, från 7,89 procent
2020 till 2,38 procent 2021. Förändringen är troligen beroende av att arbetet till största
delen genomförts på distans. Under mars och april 2020 visade den totala sjukfrånvaron en
stark ökning kopplad till pandemin. Utvecklingen för 2021 är fortfarande osäker.
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4 Ekonomisk uppföljning
Inledning
Årets budgetram uppgår till 329,7 miljoner kronor vilket innebär en ökning av anslaget med
18,7 miljoner kronor i jämförelse med föregående år. Ramökningen motsvarar 6 procent.
Ramberäkning 2021 per nämnd/förvaltning
Beslutad av regionstyrelsen 2020-10-22, Alliansens förslag til fullmäktige 2020-11-16
IB 2020
Inga justeringar
Justerad budget 2020
Besparing

-310 028
-310 028
3 220

Resursfördelning

-6 136

Ökning av internhyra

-1 010

Interna priser, RSF

-396

Externa avtal

-800

Förstudier och planer

-800

Ramtillskott Vuxenutbildning

-4 000

Ramtillskott Arbetsmarknad Integration

-2 200

Personalkostnadskompensation

-5 648

Budgetöverföring från BUN för Särvux

-540

Budgetöverföring från BUN till Ungdomsverksamheten, lokaler

-400

Budgetram 2021

-328 738

Sammanfattning
Prognosen för helåret 2020 visar ett positivt resultat på 1,2 miljoner kronor. I stort sett
samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller positivt
resultat, förutom Wisbygymnasiet, folkhögskolan och IT-enheten. Nämndens strävan är att
samtliga verksamheter skall uppnå minst ett balanserat resultat.
Periodens resultat för 2021 visar i jämförelse med 2020 ett ökat resultat med 2,5 miljoner
kronor
Nettokostnaden är för perioden i stort oförändrad och motsvarar 0,2 procentenheter
ökningstakten för de egna kostnaderna 2,0 procent och intäkterna 4,4 procent
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 22 elever färre än budgeterat, vilket blir
en positiv post i resursfördelningen motsvarande 3,6 miljoner kronor. I resursfördelningen
medräknas även inkomna ersättningarna för asyl och etablering dessa ersättningar räcker
inte till i förhållande till det budgeterade värdet och dess ändamål, för att exempelvis
finansiera studiehandledare m.fl. vilket medför att den slutliga prognosen för
resursfördelningen blir positiv på 2,1 miljoner kronor. De interkommunala utbetalningarna
och ersättningarna till fristående huvudman beräknas göra ett positivt resultat på 1,2
miljoner kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
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4.1 Periodens resultat
Organisation: Gymn o vuxenutbildn nämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur
Ekonomirapport

Budget Jan - Utfall Jan - Mar
Mar 2021
2021

Avvikelse Jan Mar 2021

Utfall Jan- Mar
2020

-81 063

-76 735

4 328

-76 517

57 516

60 725

3 208

58 151

1

7

7

52

17 125

20 583

3 458

18 719

Försäljning vara/tjänst

6 302

1 723

-4 579

2 331

Intern resursfördelning

33 137

36 125

2 988

35 443

953

2 287

1 334

1 605

-138 579

-137 460

1 119

-134 667

-56 926

-60 277

-3 352

-55 465

-5 851

-5 003

847

-5 971

-15 651

-14 668

983

-16 488

-3 521

-2 236

1 285

-2 441

-13 833

-13 016

816

-13 530

-1 185

-1 223

-39

-1 180

-36 391

-35 008

1 383

-34 452

-5 222

-6 027

-805

-5 140

Intäkter
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter
Kostnader
Personal
Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet
Förbrukn. Mtrl
Lokaler
Avskrivn. Internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader
Ekonomirapport - Utfall

Tabellen visar periodens resultat, januari-mars, för 2021. I jämförelse mellan åren ökar
periodens resultat från 1,8 miljoner kronor till 3,6 miljoner kronor vilket gör att periodens
resultat har förbättrats med 1,8 miljoner kronor.
Periodiseringar
Verksamhet, vuxenutbildning

Belopp

Lärlingsvux+sfi, Skolverket

-2 839

Yrkesvux, Skolverket

-6 069

YH-utbildning, Skolverket

-655

Lärcentrum, Skolverket

-288

Jobblänken, Länstyrelsen

-105

Yrkesförare, Skolverket

-1 671

Gympa nyanlända kvinnor, Lst Gotland

-12

Jympa nyanlända män, Lst Gotland

-36

Förutbetalda intäkter

-11 675

Intäkter som inte tillhör perioden, flyttas bort

Periodiserade kostnader och intäkter innebär att kostnader förs under den period då
resursen förbrukas, liksom att alla intäkter förs under den period då de faktiskt intjänas.
Netto, periodiseringar innebär att 11,7 miljoner flyttas bort (lyfts av) då de inte tillhör
perioden.
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Periodens resultat per avdelning, tkr
Enhet
Ordförande
Utbildningsdirektör
Vuxenutbildning

2021

2020

Bokslut 20

57

44

241

-1 552

999

-411

13

238

-367

1 486

-872

-1 849

918

505

1 360

Arbetsliv och etablering

1 603

2 393

3 183

Wisbygymnasiet, rektor

1 693

1 135

1 069

Antagning, interkom. ers.

25

-1 711

-735

Inack- och reseersättning

-67

-168

227

Folkhögskolan
Ungdomsverksamhet

Övergripande kostnader gymnasieskola

-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp
-Resursfördelning

460

497

453

-167

-1 313

-4 426

-102

78

-1 418

-38

-7

40

4 328

1 818

-2 633

Övergripande kostnader samtliga
-IT
-Försörjning
Nämndens resultat

Periodens resultat för 2021 visar i jämförelse med 2020 ett ökat resultat med 2,5 miljoner
kronor. Att likställa periodens resultat med årsprognos går inte, däremot kan det med hjälp
av periodens resultat finnas ett signalvärde om hur det kan tänkas gå resultatmässigt för
enheten. Ett exempel som kan nämnas här är periodens resultat för Wisbygymnasiet, där
perioden naturligtvis inte medräknar höstens organisation och elevtal, för hösten finns
naturligt förändringar beroende på hur många elever som väljer att gå i den kommunala
skolan i den egna kommunen o.s.v. Utbildningsdirektören har en stor negativ avvikelse för
året, det beror på att utbetalningarna till studieförbunden på 2,8 miljoner kronor gick på nu
i mars månad, i förra året gick kostnaden på i april månad. Folkhögskolan har ett bättre
resultat för perioden i år det beror bland annat på lägre personalkostnader och att alla
hyreskostnader inte har gått på ännu.
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4.2 Nettokostnadsutveckling
Organisation: Gymn o vuxenutbildn nämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Utfall Jan - Mar
2021

Utfall Jan- Mar
2020

Förändring

Förändring %

Ekonomirapport

-76 735

-76 517

-218

0%

60 725

58 151

2 574

4%

7

52

-45

-86%

20 583

18 719

1 863

10%

Försäljning vara/tjänst

1 723

2 331

-608

-26%

Intern resursfördelning

36 125

35 443

682

2%

2 287

1 605

682

42%

-137 460

-134 667

-2 792

2%

-60 277

-55 465

-4 812

9%

-5 003

-5 971

967

-16%

-14 668

-16 488

1 820

-11%

-2 236

-2 441

205

-8%

-13 016

-13 530

514

-4%

-1 223

-1 180

-44

4%

-35 008

-34 452

-556

2%

-6 027

-5 140

-887

17%

Intäkter
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter
Kostnader
Personal
Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet
Förbrukn. Mtrl
Lokaler
Avskrivn. Internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader
Ekonomirapport - Nettokostnad

Nettokostnaden är för perioden i stort oförändrad och motsvarar 0,2 procentenheter
ökningstakten för de egna kostnaderna 2,0 procent och intäkterna 4,4 procent.
Intäkter
Intäkterna är 2,6 miljoner kronor högre för perioden år 2021 i jämförelse med samma
period föregående år. Att intäkterna totalt sett för perioden är högre beror framförallt på
ökade statsbidrag från Arbetsförmedlingen för ”Extra tjänster” vid enheten Arbetsliv och
etablering. Ökningen på intern resursfördelning beror på högre ersättning per elev på
gymnasiet samt högre ersättning för studie och yrkesvägledning vid enheten arbetsliv och
etablering.
*Intern resursfördelning avser interna ersättningar för elever studerande på skolformen
gymnasiet, ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet
utgår varje månad till rektor för det antal elever som är inskrivna på respektive
gymnasieprogram. Rektor har en nollbudget, med det menas att elevintäkter som
inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för verksamheten avseende alla
förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning, undervisningpersonalkostnader, och lärverktyg. *
Kostnader
Kostnaderna är totalt 2,8 miljoner kronor högre för 2021 i jämförelse med 2020, ökningen
motsvarar 2,1 procent. Personalkostnaderna har ökat med 4,8 miljoner kronor
motsvarande 8,7 procent. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 1,7 miljoner
kronor avser löneökningar för 2020. Den största personalkostnadsökningen återfinns vid
enheten Arbetsliv och etablering, motsvarande 4,4 miljoner kronor varav ”Extra tjänster”
står för 2,7 miljoner kronor. Kostnaden för köp av huvudverksamhet har minskat och det
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är framförallt utbetalningar för färre elever i kommunal skola i annan kommun, detta
motsvarar 1,6 miljoner kronor. Nedan tabell visar utfallet för elevvolymer vid alla
huvudmän för mars månad. En ökning kan ses av elever i den kommunala skolan i den
egna kommunen och en minskning vid andra huvudmän.
Resursfördelningen

2021

Wisbygymnasiet

2020

Differens

1 546

1 527

19

Summa

1 546

1 527

19

Antagningsenhet, interkommunal-

2021

2020

Differens

ersättning m.fl.
Frist. gymn. i den egna kommunen

226

232

-6

Kommunal gymnasieskola, annan kom.

59

69

-10

Fristående gymn, annan kommun

36

39

-3

Elever från annan kommun

0

Summa

321

340

-19

1 867

1 867

0

Elever från annan kommun fem fler i mars (tot 17)

Totalt

4.3 Årsprognos
Organisation: Gymn o vuxenutbildn nämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

Ekonomirapport

-328 738

-327 586

1 153

-319 033

230 065

226 892

-3 173

235 345

2

2

0

77

Statsbidrag

68 498

67 570

-928

78 420

Försäljning vara/tjänst

25 209

25 638

429

10 375

Intern resursfördelning

132 547

129 872

-2 675

143 927

3 810

3 810

0

2 545

Kostnader

-558 803

-554 478

4 326

-554 378

Personal

-232 193

-235 061

-2 868

-237 231

Köp av tjänst

-23 402

-23 126

276

-22 368

Köp huvudverksamhet

-62 604

-62 601

3

-64 352

Förbrukn. Mtrl

-14 084

-11 908

2 176

-12 183

Lokaler

-55 331

-54 599

732

-54 003

-4 737

-4 758

-21

-4 868

-145 565

-141 991

3 575

-139 563

-20 888

-20 434

454

-19 810

Intäkter
Taxor och Avgifter

Övriga intäkter

Avskrivn. Internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader
Ekonomirapport - Prognos

Prognosen för helåret 2021 visar ett positivt resultat på 1,2 miljoner kronor.

11

Gymnasie- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 1 2021

Prognos intern resursfördelning och köp av huvudverksamhet
Resursfördelningen

Not1

Budget,
tkr

Wisbygymnasiet, rörliga flödesbidrag
Summa
Not1

Differens,
tkr

Utfall
volym

Budget
volym

132 447

128 872

3 575

1 529

1 551

132 447

128 872

3 575

1 529

1 551

Differens
volym
-22
-22

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever, inklusive buffert 892 tkr

Antagningsenhet, interkommunalersättning m.fl.
Frist. gymn. i den egna kommunen

Budget,
tkr

Kommunal gymnasieskola, annan kom.
Fristående gymn, annan kommun
Elever från annan kommun

Utfall,
tkr

Utfall, tkr

Utfall
volym

Budget
volym

Differens
volym

28 817

28 360

457

227

230

-3

7 781

7 846

-65

61

60

1

43

45

-2

5 754

5 496

258

-1 556

-2 140

584

40 796

39 562

1 234

331

335

-4

168 434

4 809

1 860

1 886

-26

Not

Summa
Not

Utfall,
tkr

Antal elever från annan kom. budgeterat 12 är 17 elever

Totalt

173 243

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 22 elever färre än budgeterat. Färre antal
elever och interna ersättningar medför ett positivt resultat på 3,6 miljoner kronor.
Prognosen är framräknad genom att periodens verkliga elevtal ligger kvar under våren och
det prognostiserade elevtalet för hösten påräknas
De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas
bli fyra elever färre, nettoförändring i minskningen av fyra elever medför ett positivt
resultat på 1,2 miljoner kronor. Elevtal för elever med asylstatus studerande hos fristående
huvudman i den egna kommunen är medräknade.
Elevvolymernas resultatpåverkan, helår
Resursfördelningen

Not1

Etableringsersättning, Migrationsverket
Studiehandledare modersmålsundervisning
Ersättning för asyl, Migrationsverket
Flödesbidrag, interna ersättningar
Medfinansiering, ungdomsverksamheten
Medfinansiering, särskola
Medfinansiering Lotsen

Resultat,
tkr
1 463
-1 506
474
3 575
-360
-28
-326

Budgeterade ersättningar Migrationsverket

-1 161

Summa

2 131

Not1

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

Antagningsenhet, interkommunal ersättning
m.fl.
Utbetalningar, alla
Summa

Resultat,
tkr
1 234
1 234
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När prognosen för statsbidrag från Migrationsverket samt andra omfördelningar påräknas
resultatenheten resursfördelningen blir resultatet positivt på 2,1 miljoner kronor.
Utbetalningarna till annan huvudman vid antagningsenheten blir ett negativt resultat på 1,2
miljoner kronor.
4.4 Investeringar
Organisation: Gymn o vuxenutbildn nämnd
Projektstruktur

Konto: Resultaträkning Verksamhet: Verksamhetsstruktur

Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Mar

Avvikelse
budget 2021

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

Investeringsprojekt

-7 131

-269.2

-6 861.8

-7 131

24500 IT

-1 000

-9.7

-990.3

-1 000

24501 Återanskaffning

-3 700

-256.8

-3 443.2

-3 700

24508
Bygginv/verksamhetsanp

-1 650

-2.7

-1 647.3

-1 650

-781.0

-781

24515 Vuxenutb
Hackspetten

-781

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

Investeringspotten på 3,7 miljoner kronor varav 500 000 kronor för möbler och inventarier
Wisbygymnasiet är i kategorin återanskaffning och lärverktyg och avser förekommande
investeringar i utbildningsmiljön exempelvis möbler, undervisningsmaterial med mera.
Investeringspotten är utdelad till verksamheterna.
De ändrade redovisningsprinciper för lokalkostnaderna kommer att påverka budgetramen
när det gäller investeringar för verksamhetsanpassningar, mindre ombyggnationer och
periodiskt underhåll. Budgetmedel kommer successivt under året att överflyttas till tekniska
nämnden vartefter investeringar igångsätts. Anledningen till detta är att investeringarna,
enligt krav om komponentredovisning, skall ligga på anläggningen (fastigheten).
Projektnummer 24508 samt 24515 avser bygginvesteringar som ska överföras till tekniska
nämnden under 2021.
Alla IT-investeringar som en samlad post avser exempelvis datorer, lärplattor, ITadministration samt annan digital utrustning.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
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REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Prognoser per enhet och skolform, tkr
År 2021

Ordförande
Avdelningschef

Prognos Delår 1 Prognos Delår 1
2021
2020
187
0

Bokslut
2020
241

951

-250

-411

1

-2 226

-367

-241

-3 100

-1 849

Ungdomsverksamhet

0

0

1 360

Arbetsliv och etablering

1

-1 963

3 183

899

-7 539

2 157

Antagning, interkom. ers.

1 234

-587

-735

Inack- och reseersättning

150

20

227

-3 400

-3 000

1 069

239

0

453

0

0

40

-100

0

-1 418

2 131

-2 007

-4 426

254

-5 574

-4 790

Vuxenutbildning
Folkhögskolan

Summa enheter

Wisbygymnasiet
Gymnasiet gemensamt
-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp
-Försörjning
-IT

Resursfördelning
Summa gymnasieskola
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Totalt

1 153

-13 113

-2 633
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REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Prognoser per enhet och skolform, tkr
År 2021

Ordförande
Avdelningschef

Prognos Delår 1 Prognos Delår 1
2021
2020
187
0

Bokslut
2020
241

951

-250

-411

1

-2 226

-367

-241

-3 100

-1 849

Ungdomsverksamhet

0

0

1 360

Arbetsliv och etablering

1

-1 963

3 183

899

-7 539

2 157

Antagning, interkom. ers.

1 234

-587

-735

Inack- och reseersättning

150

20

227

-3 400

-3 000

1 069

239

0

453

0

0

40

-100

0

-1 418

2 131

-2 007

-4 426

254

-5 574

-4 790

1 153

-13 113

-2 633

Vuxenutbildning
Folkhögskolan

Summa enheter

Wisbygymnasiet
Gymnasiet gemensamt
-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp
-Försörjning
-IT

Resursfördelning
Summa gymnasieskola
Totalt
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Eva Edin
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Rapport angående årlig uppföljning, systematiskt arbetsmiljöarbete

Förslag till beslut


Informationen tas emot

Varje år följer Region Gotland upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i
förvaltningarna, i enlighet med kraven i arbetsmiljölagen. Uppföljningen görs via en
enkät som besvaras per samverkansgrupp. Enkäten avser att kontrollera att systemet,
d v s ramverket, fungerar och är alltså inget mått på organisationens mående i sig.
Varje samverkansgrupp noterar de behov av förbättringsåtgärder som indikeras i
enkäten i en handlingsplan. Förvaltningens centrala samverkansgrupp sammanfattar
behov gällande stabsfunktionerna samt gällande förvaltningen som helhet. I
handlingsplanen på övergripande nivå påtalas ett behov av att förtydliga att
arbetsmiljöperspektivet ska finnas med i tillämpliga delar i de beslut som hanteras via
den centrala samverkansgruppen, samt att en översyn behöver göras i syfte att
komplettera skriftliga fördelningar av arbetsmiljöarbetsuppgifter där detta saknas.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Reviderad till nämnden. GVN 2020/157
6 april 2021

Jesper Tammilehto, administrativ chef vuxenutbildningen
Fredrik Johansson, utredare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Uppdrag. Utredning om caféverksamheten på
Vuxenutbildningen kan bedrivas externt med inriktning socialt
företag
Förslag till beslut



Rapporten godkänns.

Sammanfattning

Förvaltningen har undersökt frågan om caféverksamheten på Vuxenutbildningen
(Region Gotland) kan bedrivas via en extern entreprenör med inriktning socialt
företag. Vuxenutbildningen erbjuder en caféverksamhet som deltagare, elever och
lärare förväntar sig ska finnas i anslutning till huvudverksamheten1. Bedömningen är
att den caféverksamhet som idag bedrivs i Vuxenutbildningens regi skulle kunna
bedrivas externt med inriktningen socialt företagande. Den nuvarande verksamheten
kan däremot i många aspekter ses som en variant av socialt företagande, ett ansvar
och en anpassning som Vuxenutbildningen ändå omhändertar. Om
caféverksamheten ska drivas externt, exempelvis som socialt företag, så behöver en
risk- och konsekvensanalys göras innan beslut om en upphandling av verksamheten.
Förslaget är att denna rapport godkänns.
Ärendebeskrivning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) beslutade på nämnden den 16
september 2020 att förvaltningen ges i uppdrag2 att utreda om caféverksamheten på
Vuxenutbildningen (Region Gotland) kan bedrivas via en extern entreprenör med
inriktning socialt företag. Förvaltningen hade dessförinnan fått i uppdrag3 att utreda
om caféverksamheten på Vuxenutbildningen stred mot konkurrenslagstiftningen
(konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet). Slutsatsen var att ingen konflikt
fanns även om Konkurrensverket är den instans som utreder om
konkurrensbegränsande beteenden skadar förutsättningar för konkurrens.
Exempelvis ett café på en skola eller i en simhall, eller en lunchrestaurang vid en vårdcentral, så kallad
anknytningskompetens.
2 GVN § 90 ”Vuxenutbildningen Region Gotland – caféverksamhet”, 2020-09-16
3 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse ”Vuxenutbildningen Region Gotland – caféverksamhet”, 2020-09-07
(Ärendenummer GVN 2020/157)
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Genom att beskriva caféverksamheten på Vuxenutbildningen och modellen med
socialt företagande så vill förvaltningen ge nämnden underlag för en jämförelse
mellan de båda organisationsformerna inför en eventuellt fortsatt process.
1 Vuxenutbildningens caféverksamhet - Café Anton
1.1 Bakgrund

Från en början drevs caféet som ett ställe för att köpa kaffe och lunch, för att elever
enkelt skulle ha möjlighet att inhandla förtäring på raster/mellan lektioner. Caféet har
de senaste 5 åren utvecklats till en träffpunkt där möten och samtal äger rum. Detta
upplevs positivt från elever och verksamheten ser stor nytta med detta i demokrati
och integrationsarbetet.
1.2 Nuläge

Café Anton drivs idag av Vuxenutbildningen och verksamheten leds av en anställd
cafévärd. Cafévärden har en roll och funktion likt många andra inom
administrationen att stötta upp när så krävs. I cafévärdens uppdrag ingår att ansvara
för caféet, handleda medarbetarna i caféet, aktivt arbeta med verksamhetens
värdegrund och stötta upp i vaktmästeriet när tillfälle. Detta är nödvändigt för att
skapa full sysselsättning och att kostnaderna fördelas på respektive ansvar.
Caféets huvudsakliga målgrupp är Vuxenutbildningens elever. I begränsad
omfattning har caféet även sålt kaffe och smörgås till bokade gäster av hörsalen.
Vuxenutbildningen är också ett Lärcentrum vilket innebär att caféet även har
besökare som inte är inskrivna på Vuxenutbildningen men som studerar på högre
utbildning eller har besökt en studie- och yrkesvägledare. Medarbetarna på
Vuxenutbildningen nyttjar också caféet.
Cafévärden handleder i det dagliga arbetet cirka 2–5 personer som är i behov av
praktik, arbetsträning och anpassade anställningar. Till detta kommer flertalet
praktikanter/prao. Alla är inte i caféet samtidigt utan antalet varierar utifrån möjlighet
att erbjuda sysselsättning. Praktiken, arbetsträningen eller rehabiliteringen består av
arbetsträning i det sociala, språkliga samt att utföra specifika arbetsuppgifter eller
passa tider. Det finns en stor flexibilitet att arbetsträna på olika moment eftersom
arbetsuppgifterna varierar i caféet. Hantera beställningar, ta betalt, service och
kommunikation, samarbete, hålla tider, hygien, beställa och packa upp varor, bereda
mat, städa och diska.
Personalen i caféet som handleds av cafévärden och kommer vanligtvis via
avdelningen för Arbetsliv och etablering (tidigare Arbetsmarknads- och
integrationsenheten) som ett led i arbetet med arbetsmarknadsinsatser. På liknande
sätt nyttjar även andra myndigheter och verksamheter, exempelvis
Arbetsförmedlingen, grundskolan, Lernia och inte minst Vuxenutbildningens egna
utbildningar exempelvis sfi. Samarbetet med avdelningen för Arbetsliv och
etablering) fungerar mycket bra där verksamheterna med kort varsel kan vara
behjälpliga med att stödja olika personer innan nästa steg i individens utveckling. Det
är till exempel OSA (offentligt skyddad anställning), extratjänster osv.
I perioder då det är mindre elever på skolan, till exempel under sommarperioden då
skolans ytor inte behöver nyttjas till fullo, sker ofta mindre underhåll som
förbättringsmålning när det är mindre att göra. Under pandemin har caféet kunnat
stötta vaktmästeriet med tjänster då verksamheten legat nere delar av våren 2020.
Caféet är en plats där elever möter varandra men även möter pedagoger och
medarbetare. Elever känner sig trygga i caféet och vill gärna “hänga” där över en
kopp kaffe medan de vilar mellan lektionerna, och väntar på bussen för att ta sig hem
efter sista lektionen. Vuxenutbildningen ser det som väldigt positivt att eleverna vill
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vara kvar på skolan efter sista lektion. Det blir många intressanta och viktiga samtal
om värderingar, diskriminering, allas lika värde och yttrandefrihet. Det är en plats att
fånga just dessa informella ämnen och samtal som ofta pågår. Det är oerhört viktigt
eftersom det handlar om gränsdragningar, vad är tillåtet respektive inte i olika
sammanhang, vad säger lagen, vad betyder vår värdegrund.
Caféet är högst aktivt och involverat i skolans integrations- och
likabehandlingsarbete. Cafévärden är en del av likabehandlingsgruppen och dess
arbete på skolan, och blir därmed en viktig kanal att samla in erfarenheter och föreslå
olika aktiviteter till exempel för att främja allas lika värde och motverka
diskriminering.
Caféet drivs utan vinstsyfte och strävar för ett balanserat resultat. Det har
verksamheten ännu inte kunnat uppnå. Caféet arbetar löpande med att anpassa meny
och priser, smarta inköp, minska svinnet för att på så sätt få en ekonomi i balans och
samtidigt värna om miljön.
Under pandemin har caféets verksamhet varit begränsat och anpassad. Inga gäster då
skolan delvis varit stängd och haft undervisning i mycket begränsad omfattning. Inga
möjligheter finns att skapa försäljning till gäster av hörsalen eftersom den nyttjas som
lektionssal under pandemin men också då det är brist på klassrum. Medarbetarna har
då fått tillfälliga arbetsuppgifter för att ha sysselsättning.
1.3 Framåt

I och med att Vuxenutbildningen numera har uppdraget komvux som särskild
utbildning (tidigare särskild utbildning för vuxna) kan det vara bra att ha tillgång till
en verksamhet liknande caféverksamheten, där man snabbt kan ta in elever som
behöver prövas och utvecklas på ett arbete. Uppdraget ska ses över och utvecklas
under 2021 i och med att en samordnare anställts med start under januari 2021. Detta
ligger i linje med en av intentionerna i den utredning4 som resulterade i att särvux
numera ingår i komvux – alltså en större möjlighet till arbetsmarknadsanknytning för
elever i komvux som särskild utbildning, då de resurser som finns i övriga komvux
enklare kan komma dessa elever till del.
Det finns också planer på att ta emot fler personer där verksamheten kan dela på en
resurs en viss tid i caféet och en viss tid till andra uppgifter på skolan, något som fått
vänta på grund av pandemin.
Caféets medarbetare arbetar för att minska svinnet genom att välja rätt varor och
förpackningar samt erbjuda lämpliga rätter - och såklart välja rätter och produkter
som efterfrågas. Priserna justeras löpande utifrån förändrade inköpskostnader och
efterfrågan.
1.4 Lokaler

Caféets lokaler är godkända för dagens verksamhet och besöks regelbundet av
myndigheternas tillsyn. Det finns en önskan och ett behov av att se över caféets kök
för att förbättra vissa moment, t.ex. grovkök och disk. Detta då det inte kan ske
parallellt utan måste ske sekventiellt och anpassas till övriga moment för att uppfylla
krav och regler.
1.4 Resonemang och slutsats

Som caféet på Vuxenutbildning drivs idag påminner det mycket om en kooperativ
verksamhet. Vuxenutbildningens café tar emot flera anpassade anställningar och
praktikanter årligen. Genom praktik, arbetsträning och anpassade anställningar så ges
möjlighet för att dessa personer slutligen ska kunna stå till arbetsmarknadens
förfogande. Caféet tar också emot elever i vissa perioder som en del av
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undervisningen. Då uppdraget gällande komvux som särskild utbildning ännu inte är
klart definierat för Vuxenutbildningen, förutom det lagstadgade, så ses det som
positivt att det finns tillgång till en verksamhet där man kan snabbt kan prova på
arbete. Caféets verksamhet kan idag snabbt anpassa sig till nya förändringar vilket
gynnar både caféets personal och medarbetare, liksom Vuxenutbildningen. Det
viktiga arbetet med att integrera nyanlända och andra medborgare som står långt
ifrån arbetsmarknaden - och vägleda dessa in i samhället är oerhört viktigt. I detta
sammanhang kan det ske organiserat och med en tydlig styrning gentemot skolans
mål både som kommunal vuxenutbildning men även som Lärcentrum.
2 Sociala företag (arbetsintegrerat socialt företagande)
2.1 Policy, regelverk och upphandling

Målet med arbetsintegrerat socialt företagande4 är att integrera människor som
arbetstagare och företagare samt skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande,
avtal eller på annat sätt. Medarbetarna i socialt arbetsintegrerade företag är ofta
människor som på grund av långtidsarbetslöshet, långtidssjukskrivning,
funktionsnedsättning eller andra skäl, inte kunnat etablera sig på arbetsmarknaden5.
Regionfullmäktige antog under år 20156 en regiongemensam policy med
förhållningssätt till arbetsintegrerade sociala företag. Ur policyn7: ”Region Gotlands
förhållningssätt är att arbetsintegrerande sociala företag bidrar till att skapa nya
arbetstillfällen, sysselsättning och arbetsintegrering”. Policyn syftar också till att
tydliggöra möjligheter och avgränsningar kring vilket stöd Region Gotland kan
erbjuda arbetsintegrerande sociala företag.
Region Gotland arbetar understödjande för företagsformen genom att årligen
finansiellt bidra till Coompanion Gotlands8 verksamhet samt genom delägarskap i
Almi Gotland. I policyn står även: ”Regionstyrelsen (förvaltningen) ansvarar för att
informera arbetsintegrerande sociala företag om kommande upphandlingar inom
Region Gotland där det kan vara aktuellt för denna företagstyp att lägga anbud”.
Om caféverksamheten ska drivas av en extern aktör så behöver en upphandling
genomföras. Om önskemålet är att inriktningen ska vara sociala företag så kan den
upphandlade organisationen, för att visa social hänsyn, i ett anbud ställa krav på att
leverantören prioriterar brukarmedverkan och därför gärna ser sociala företag som
utförare. Från LOU: ”En upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala
och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art
motiverar detta9”. I policyn står för övrigt att Region Gotland bör där det är lämpligt
tillämpa ”sociala kriterier och socialt ansvarsfull offentlig upphandling” vid
upphandling av tjänster.

Arbetsintegrerande sociala företag är en grupp av sociala företag. Syftet med de sociala företagen är att hjälpa människor till
arbete genom att driva ett företag som säljer varor och tjänster till kunder. Länk till Tillväxtverket:
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/socialt-foretagande/arbetsintegrerande-sociala-foretag.html (hämtad
2021-01-22)
5 Länk till Region Gotland webb om sociala företag: https://www.gotland.se/73556 (hämtad 2021-01-22)
6 RF § 21 ”Policy för arbetsintegrerande sociala företag”, 2015-09-07 (ärendenummer RS 2014/100)
7 Länk till Region Gotlands policy om sociala företag: https://www.gotland.se/101156 (hämtad 2021-01-22)
8 Coompanion finns i hela Sverige, med 25 självständiga regionala organisationer som ägs och styrs lokalt.
Coompanionregionerna är också kooperativa företag. Coompanion får finansiering från Tillväxtverket. Länk till Coompanion:
https://coompanion.se/coompanion/om-coompanion/ (hämtad 2021-01-22)
9 LOU - Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (4 kap. 3 §). Länk till Upphandlingsmyndigheten:
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/upphandling-med-mal-att-okasysselsattningen/inkludera-socialt-foretagande-i-offentlig-upphandling/ (hämtad 2021-01-22)
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2.2 Erfarenheter kring socialt företagande

Några sammanställda erfarenheter och synpunkter från förvaltningen kring socialt
företagande:
o Viktig, värdefull verksamhet och bra att regionen tar ansvar i sådana frågor.
o Avgörande vilka personer som håller i verksamheten (de som har tillsvidareanställning) om den ska bli funktionell.
o Arbetsförmedlingen och andra arbetsförmedlande aktörer (utgår ekonomisk
ersättning) erbjuder arbetstagare/medarbetare platser på sociala företag efter
överenskommelse. En del medarbetare stannar längre, andra kortare.
o När det gäller caféverksamhet, riktad till nämndens verksamheter, kan det
vara svårt att få ihop ekonomin. Kan vara flera faktorer, bland annat en
konsekvens av prissättning enligt självkostnadsprincipen. Caféverksamheten
riktar sig i första hand till elever, deltagare och lärare.
o Sociala företag kan även bedriva cateringverksamhet.
o Medarbetarna gör sysslor kopplade till caféverksamheten och inte andra
arbetsuppgifter inom skolornas verksamhet.
o Riktade bidrag behövs (även då hyra/ vatten/ el/ inventarier mm bekostas av
Region Gotland).
o Det är ingen lukrativ verksamhet utan företagen måste leva på skolans
premisser. Går inte att jämföra med liknande verksamhet på andra lärosäten
(högskola och universitet) som även riktar sig till (tillåter) utomstående.
o Modellen med sociala företag är i grunden väldigt bra. Däremot finns en risk
att underleverantörernas förutsättningar att driva verksamheten försämras,
när de släpps ”på egen hand” efter en viss tid.
o Från regionens policy för arbetsintegrerande sociala företag10: Region
Gotland bidrar till att möjliggöra verksamhet inom Coompanion Gotland
genom årliga finansiella bidrag. Enligt policyn ges alltså inga bidrag direkt till
sociala företag utan till Coompanion som skall stötta de enskilda sociala
företagen (underleverantörerna).
Bedömning

Bedömningen är att caféverksamheten på Vuxenutbildningen (Region Gotland) kan
bedrivas av en extern entreprenör med inriktning socialt företag - men det kan
innebära att den funktion som caféet fyller idag, och som beskrivs ovan, kan komma
att förändras. Bedömningen är vidare att Vuxenutbildningens café idag påminner om
modellen socialt företag eftersom caféet fungerar som en insats, praktik och
arbetsplats för deltagare från bland annat avdelningen för Arbetsliv och etablering
och Arbetsförmedlingen. En slutsats är också att det är svårt att få ekonomisk balans
i en caféverksamhet motsvarande den på Vuxenutbildningen, oavsett om
verksamheten bedrivs i egen regi eller via extern aktör (socialt företag). Idag krävs att
cafévärden arbetar med delvis andra uppgifter. Verksamheten är i första hand till för
de elever eller deltagare som vistas i lokalerna, inte för utomstående, och
prissättningen behöver anpassas till verksamhetens deltagare.
Om caféverksamheten ska drivas externt, exempelvis som socialt företag, så behöver
en risk- och konsekvensanalys göras innan beslut om en upphandling av
verksamheten. En risk- och konsekvensanalys behöver se på möjligheterna och
begränsningarna för en upphandling för att få ett café som kan arbeta på ett liknande
flexibelt sätt som idag gällande viktiga samhällsfrågor. Vidare så behöver det lyftas
vilka konsekvenser det kan få för dagens verksamhet och medarbetare. Om det blir
10

Länk till Region Gotlands policy om sociala företag: https://www.gotland.se/101156 (hämtad 2021-01-22)
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övertalighet och uppsägningar - är en verksamhetsövergång möjlig då verksamheten
går över i annan regi. Eventuella Extratjänster och OSA-tjänster som är kopplade till
dagens verksamhet påverkas också eftersom det finns ingående avtal (OSAanställningar kan endast ske inom offentlig verksamhet). Detta behöver beaktas och
planeras för vid förändringar. Köket kan också behöva ses över eftersom dagens
verksamhet fått anpassa sig utifrån vissa begränsningar - och hur detta hanteras vid
en upphandling. Ansvar och gränsdragning, t.ex. vem ansvarar för lokalens
anpassning, möbler och inredning, kostnader och ansvar kopplat till detta, måste
klargöras. Teknikförvaltningen behöver också vara delaktiga i detta arbete som
hyresvärd.
Förslaget är att rapporten om caféverksamheten på Vuxenutbildningen kan bedrivas
externt med inriktning socialt företag godkänns.
Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats: Förvaltningen bedömer att
ingen särskild hänsyn behöver vidtas i förslag till detta beslut med anledning av
jämställdhetsperspektivet eller landsbygdsperspektivet. När det gäller barn- och
elevperspektivet och det ekonomiska perspektivet så är bedömningen att dessa
perspektiv så långt som det är möjligt har omhändertagits i tjänsteskrivelsen.
Beslutsunderlag
 Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-06
 GVN § 90 Vuxenutbildningen Region Gotland – caféverksamhet, 2020-09-16

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Vuxenutbildningen Region Gotland
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Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

GVN § 90

GVN § 90

Vuxenutbildningen Region Gotland caféverksamhet

GVN 2020/157
GVN au § 62

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

Rapporten godkänns
 Förvaltningen ges i uppdrag att utreda om caféverksamheten på vuxenutbildningen
kan bedrivas via en extern entreprenör med inriktning socialt företag. Ärendet ska
återkomma till nämnden senast april 2021


På grund av jäv deltar inte Aino Friberg Hansson (S) i beslutet.
Förvaltningen har undersökt frågan om caféverksamheten i vuxenutbildningens
lokaler strider mot regeln i konkurrenslagen om konkurrensbegränsande offentlig
säljverksamhet. Förvaltningen bedömer att ingen konflikt finns även om
Konkurrensverket är den instans som utreder om konkurrensbegränsande beteenden
skadar förutsättningar för konkurrens. Vuxenutbildningen bedriver en verksamhet
som deltagare och konsumenter förväntar sig ska finnas i anslutning till
huvudverksamheten, som exempelvis ett café på en skola eller i en simhall, eller en
lunchrestaurang vid en vårdcentral, så kallad anknytningskompetens. Ur ett
elevsocialt perspektiv är det också värdefullt med en sådan verksamhet i anknytning
till huvudverksamheten.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog rapporten godkänns samt att förvaltningen
ges i uppdrag att utreda om caféverksamheten på vuxenutbildningen kan bedrivas
som ett socialt företag. Ärendet ska återkomma till nämnden senast april 2021.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-07
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Remiss från regionstyrelsens arbetsutskott gällande
organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region
Gotland
Förslag till beslut

•

Nämnden inger förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

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

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

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

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

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


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



Behovet av att revidera mat- och måltidspolicyn och vad en revidering
bör innehålla?
Kommentar: Nämnden, med sin förvaltning, har full tillit till
måltidsorganisationens förmåga att bedöma när revidering av gällande policys

Beslutsunderlag ”Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland”, sid 10
Livsmedelsverkets råd ”Bra måltider i skolan”. Länk:
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/bra-maltider-i-skolan.pdf (hämtad 202103-03)
1
2
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och riktlinjer behöver göras. Även fokus i detta utvecklingsarbete bör skötas
av de som är utbildade och har erfarenhet/kompetens inom området, det vill
säga måltidsorganisationen. Policyn anger en övergripande inriktning för
verksamheter med ansvar för mat och måltider. För nämnden är det givetvis
viktigt, ur verksamhetens perspektiv, att det finns ett fokus på barn och
ungdomars behov varje gång ett styr- eller policydokument tas fram eller
revideras. Även här måste regionens gemensamma ekonomiska utrymme
beaktas då högt ställda krav ofta medför merkostnader. Om bedömningen är
att policyns genomslag i verksamheten behöver stärkas kan fokus på
genomförande och uppföljning i respektive nämnd även behöva tydliggöras3.


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



Framtida organisatorisk placeringen av regionens centrala
måltidsverksamhet inom regionstyrelsen eller tekniska nämndens
ansvarsområde?
Kommentar: Regionens centrala måltidsverksamhets organisatoriska
placering kan ses ur många perspektiv, vilket konsultutredningen också visar.
Sammanfattningsvis är ändå bedömningen att en fortsatt placering inom
regionstyrelsens ansvarsområde är det bästa. Detta då måltider och folkhälsa
är så tätt sammanflätade. En placering inom hälso- och sjukvårdsnämndens
ansvarsområde hade nog rent uppdragsmässigt också kunnat vara en bra
modell (en långsiktigt hållbar struktur för måltids- och hälsofrågor) men då
placeringen inte setts som realistisk så är det knappast ett alternativ.
Att måltidsfrågorna spänner över flertalet förvaltningar gör att behovet av
samordning är stort. Om detta behov löses genom eget utskott under
regionstyrelsen, eller genom annan typ av samordning där regionstyrelsen får
fördjupad kunskap inom området, lämnas dock för bedömning ur ett mer
övergripande perspektiv - som måste följa regionens fortsatta
utvecklingsarbete i övrigt.

3
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Övriga synpunkter och reflektioner på remissunderlag
Något som kan vara värt att lyfta är behovet av att medborgare ges ökad
kunskap och förståelse kring regionens övergripande struktur och olika
ansvarsområden. Måltiden ses naturligt som en del av barn och elevers dagar
och det är inte alltid så lätt för den enskilda vårdnadshavaren/medborgaren
att veta vart gränserna för olika ansvarsområden och uppdrag går.
Även kunskap inom området ekonomi ur ett helhetsperspektiv kommer bli
av yttersta vikt om en förändring ska kunna ske utan kraftiga negativa
reaktioner kopplat till kökskategorierna. Annars är risken stor att en övergång
från exempelvis tillagningskök till mottagningskök ses som en fråga kring
likvärdighet mellan stad och land. Det är alltså viktigt att förstå att det
handlar om gemensam ekonomi där produktionskostnaderna kan bli
oproportionerligt och orimligt höga vid för små volymer. Detta som ett
resultat av bland annat investeringsbehov i befintliga kök. Det handlar inte
om att försämra kvaliteten utan om att förbättra regionens ekonomiska läge.
Även här handlar det nog till stor del om kommunikation och
kunskapsspridning. Övergripande kan inte nog understrykas vikten av just
kommunikation vid åtgärder och förändringsarbete, både internt som externt.
Utifrån måltidsutredningen med konsultrapport4 avseende alternativa
driftformer för måltidsverksamheten är det viktigt att notera att Gotlands
folkhögskolas restauranger finns med i underlaget utan att dialog eller
konsekvensanalys gjorts avseende folkhögskolans matförsörjning och
driftsmodell med boende under hela året.
o Folkhögskolan har ett behov av att försörja internatboende
helårsstuderande och externa kortkurs- och konferensgäster.
Omfattningen av måltidsserveringen innebär tre mål om dagen, sju dagar
i veckan under hela året. Folkhögskolans restauranger/måltidsservering är
av avgörande betydelse för att upprätthålla den modell av finansiering av
försåld verksamhet som utgör en betydande del av verksamheten.
o Folkhögskolans restauranger har endast betalande gäster/kunder,
kvaliteten och flexibiliteten är av avgörande betydelse och har inte
beaktats i det förslag som föreligger.
o Ur ett nationellt perspektiv så utgör Gotlands folkhögskola, som en av
155 folkhögskolor, ett undantag genom att vara en del av den kommunala
förvaltningen. Därmed också en del av utredningsunderlaget och
förslaget avseende driftsmodell. Det finns däremot en brist på insikt i
underlaget kring folkhögskolans specifika förutsättningar.
o Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är tillika folkhögskolans
styrelse och har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför är det
viktigt att tydliggöra att de föreslagna alternativa driftsformerna skulle få
allvarliga konsekvenser för folkhögskolan - eftersom dessa underminerar
själva drifts- och finansieringsmodellen för folkhögskolan.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Region Gotland

4 Dining Development AB, bilaga ”Påverkan och konsekvenser av beslut i BU-nämnd 2020-12-15, om framtidens
skolorganisation, 2021-01-15
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Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region
Gotland
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


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

Frågor att besvara i remissförfarandet:
Hur ser nämnden på:


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



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



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



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

Sammanfattning

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

Bedömning

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









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

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

3 (3)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

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

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Barn- och utbildningsnämnden/
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

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

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


Förslag till beslut färdplan

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


Sammanfattning

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

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

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

Sammanfattning

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

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

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

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

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden

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

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

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

För att medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och
för att vi även fortsättningsvis ska kunna erbjuda vård och omsorg av god kvalitet
behövs en omställning.
Cancerfonden konstaterar i sin rapport för 2020 att kostvanor och tobak utgör de
största riskerna för sjukdomsbörda. Övervikt eller fetma innebär enbart inom
cancerområdet ökad risk för minst 13 diagnoser. På Gotland har varannan kvinna
övervikt eller fetma, bland männen är det ännu vanligare. Dessutom röker en av tio
personer. Bland elever i årskurs 9 röker var tionde (dagligen eller ibland), i gymnasiet
är motsvarande siffra var tredje flicka respektive var femte pojke. Bland gotländska
fyraåringar hade 2020 drygt var tionde övervikt eller fetma. Barn som har övervikt
eller fetma i början av skolåldern löper stor risk att ha fortsatt övervikt eller fetma
som vuxna. Cancerfonden uppskattar att om ökningen av övervikt och fetma
fortsätter öka i samma takt som de senaste åren så kommer det ackumulerade antalet
cancerfall i Sverige att vara ca 11 000 fler år 2045. Enligt Världshälsoorganisationen
(WHO) orsakar ohälsosamma levnadsvanor 80 procent av alla hjärtsjukdomar och
stroke, liksom 30 procent av all cancer. För att medborgare i Sverige ska må så bra
som möjligt så länge som möjligt behövs en förändring av levnadsvanor.
Förutom onödigt lidande för den enskilde innebär dåliga levnadsvanor hos
befolkningen sammantaget att belastningen på vården och omsorgen ökar. Behovet
av goda levnadsvanor handlar därför även om att samhällets förmåga att fortsätta
erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet.
Det behövs också en omställning av hur vården och omsorgen utformas. När hälsooch sjukvårdsstrukturerna formades, såsom vi huvudsakligen känner dem idag, var
läget annorlunda. De flesta utmaningarna i sjukvården var av akut karaktär, såsom
olycksfall och infektioner. Andelen äldre i befolkningen var betydligt lägre,
livslängden kortare, andelen patienter med konstaterade kroniska sjukdomar färre
och de medicinska kunskaperna goda men ändå begränsade i förhållande till idag.
Svensk hälso- och sjukvård kom till i en annan tid med andra utmaningar än vad
systemet ska kunna hantera i dag. Samtidigt innebär den tekniska och digitala
utvecklingen nya möjligheter än tidigare. Den demografiska utvecklingen på Gotland
innebär att en omställning här är särskilt angelägen.
Medborgaren måste ta ett större ansvar för sin hälsa genom att ha goda vanor i
vardagen. Den digitala utvecklingen innebär möjligheter exempelvis bättre stöd för
att fler ska kunna hantera enklare åkommor med egenvård, så att vårdens och
omsorgens resurser kan frigöras till dem med störst behov. Egenvård kan också ske i
samverkan med vården genom digitala verktyg exempelvis genom att du som har en
kronisk sjukdom övervakar din sjukdom och delar dina värden med vården. Om
behovet inte kan tillgodoses genom egenvård ska vård och behandling i första hand
erbjudas i den primära vården. Om vårdbehovet inte kan tillgodoses där så finns den
specialiserade vården, i första hand som öppenvård. Integrationen mellan egenvård,
primärvård, och specialistvård vård behöver på olika sätt både förstärkas och
utvecklas. Oavsett vårdnivå behöver vården utformas nära medborgaren. Att vården
upplevs som nära ökar förtroendet och känslan av trygghet, vilket i sin tur stärker
individens förutsättningar.
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Arbetet med omställningen pågår nationellt såväl som lokalt. I den nationella
utredningens slutbetänkande, som lämnades i april 2020, understryker utredaren att
omställningen till en god och nära vård innebär en samordnad utveckling mot ett
gemensamt mål och är en betydande utmaning. Arbetet är en långsiktig stegvis
process där flera aktörer behöver arbeta samtidigt i samma riktning och som kommer
att kräva stor uthållighet från alla inblandade. För att lyckas behövs en bred politisk
förankring som gör att beslut och inriktning står sig över flera mandatperioder. Krav
kommer också att ställas på uthållighet på flera nivåer: både politiskt och
tjänstemannanivå.
Andra utvecklingsarbeten inom Region Gotland driver åt samma håll som
omställningen till god och nära vård. Särskilt kan nämnas organisationskulturarbetet
och arbetet inom kvalitetsorientering.
I december 2020 gav regionfullmäktige i uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden
att i nära samarbete med regionstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en
”färdplan för omställning till en god och nära vård”.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) stöttar arbetet på olika sätt bland annat
genom att sprida goda exempel och tillhandahålla kunskapsbas inom olika områden.
Bland annat kunskap om att driva förändringsarbete i komplexa system. Forskning
visar att i dessa sammanhang handlar förändringsledning om att fokusera på att
tydliggöra målbild för att visa riktning, delaktighet, förståelse och insikt av berörda
för att de ska kunna agera i riktning mot målet. Som stöd för att säkerställa att
förändringen går i önskad riktning behövs uppföljning och feedback som möjliggör
justering. Mer om metodiken för arbetet finns att läsa i färdplanen.
Målbilden har tagits fram i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
regionstyrelseförvaltningen. Framtaget förslag presenteras för dessa fem nämnder
under april.
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Målbilden ger riktningen

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

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

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

-

-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nedanstående text syftar till att beskriva hur ett hälsosystem som når målbilden
skulle kunna se ut. Hur det faktiskt ska se ut, vilka aktörer som har vilka
uppdrag/roller och hur gränssnitt ser ut kommer att behöva adresseras under
omställningen. Syftet med beskrivningen är att förstärka målbilden genom att
exemplifiera hur ett system skulle kunna se ut definierat utifrån medborgaren.
Stärkta förutsättningar för god hälsa genom livet
Goda vanor grundläggs tidigt i livet. Som barn och ungdom på Gotland får jag
återkommande kunskap i hur goda levnadsvanor ser ut och vad de innebär anpassat
till min ålder för att jag tidigt ska skapa förståelse och insikt. Jag får också lära mig,
och träna på, var jag kan själv kan söka information, råd och stöd kring levnadsvanor
och hälsofrågor. För att sänka trösklar, särskilt till syfte att öka rörelse, får jag
möjlighet att testa olika sorters aktiviteter för att se vad som passar mig. Det är enkelt
för mig och min vårdnadshavare att hitta mer information om sociala sammanhang
där aktiviteter utförs, som kopplar till de goda levnadsvanorna, och det finns ett rikt
utbud av sådana sammanhang. Där jag är i min vardag finns hälsoperspektivet alltid
integrerat i de verksamheter som möter mig exempelvis i form av hur mina dagar
planeras av andra såväl som fysiska miljöer så att jag får faktiska förutsättningar att
leva och agera efter min kunskap om goda vanor.
Som vuxen på Gotland har jag ett stort eget ansvar för att måna om min hälsa. Det
finns många olika sammanhang där jag dels kan utöva aktiviteter och dels få stöd för
att etablera och bibehålla mina goda vanor. Det är också lätt att hitta information om
dessa sammanhang. Är jag anställd så tar min arbetsgivare ett ansvar för att skapa
förutsättningar.
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Stärkt hälsa vid symptom och vid sjukdom
Vid enklare vårdbehov får jag hjälp med egenvårdsråd, anpassade till mig och min
livssituation, vilket stärker min egna kraft. Det finns en tydlig ingång till vården som
gör det lätt för mig att veta var jag ska vända mig, oavsett var i Sverige jag bor.
Genom digitala stöd kan jag klara att göra mycket själv, jag har också möjlighet att få
stödet vid den tidpunkt som passar mig.
Beroende på vilka behov, och vilken livssituation, jag som medborgare har kan
egenvård även ske i samverkan med vården exempelvis om jag har en kronisk
sjukdom. Detta gäller alla vårdnivåer.
Behöver jag vård och behandling får jag det på rätt vårdnivå, ofta är det inom
primärvården. Den specialiserade vård och primärvård samarbetar nära för att mitt
behov ska kunna tillgodoses på lägsta effektiva vårdnivå. I de fall mitt vårdbehov inte
kan tillgodoses inom primärvården finns den specialiserade vården. Vården sker då
företrädelsevis i öppenvård och ofta utanför sjukhuset.
God tillgänglighet och möjlighet att få kontakt på det sätt som passar mig ökar även
mitt förtroende för hälso- och sjukvården. Vården är alltid baserad på evidensbaserad
kunskap, personcentrerad och utgår från mina behov och min livssituation. Jag
upplever att vården finns nära mig, vilket ger mig trygghet. Nära definieras utifrån
mig och betyder olika för olika individer. Någon upplever att nära handlar om god
tillgänglighet när jag behöver det (fysiskt och/eller digitalt). För någon annan handlar
det om var vården geografiskt utförs. Nära kan också handla om kontinuitet,
samordning och kompetens. Ingen lösning passar alla, vården ska kunna erbjuda
olika lösningar för samma behov så att jag kan välja det som passar mig bäst.
Har jag mer komplicerade behov finns ofta en etablerad kontakt med vården och
mina kontaktvägar kan därför anpassas utifrån mina behov. Vill jag ha en fast
vårdkontakt som hjälper mig med samordning av vården erbjuds jag detta. Min egna
kraft stärks genom en tydlig planering där allt hänger ihop och utgår från vad som är
viktigt för mig. Planeringen tydliggör vad jag kan göra, själv eller med hjälp av mina
nätverk, för att stärka min hälsa samt vad vården kan göra för mig. Planeringen
tydliggör också vad mitt nästa steg är vilket skapar trygghet. Jag är självfallet delaktig i
framtagandet och kan också påverka hur mina kontakter med vården sker och mina
tider för vårdbesök. Planeringen ger mig till överblick och finns tillgänglig på 1177.se
så att jag kan nå den om och när jag vill.
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Vilka vill vi som möter medborgaren vara?
Som medarbetare är jag engagerad i mitt arbete, trivs på min arbetsplats och känner
att jag gör ett bra jobb. Mina förmågor och kompetenser tas tillvara på ett bra sätt.
Jag har en god balans mellan arbete och familj/fritid.
Som medarbetare inhämtar jag aktivt erfarenheter från de medborgare jag möter. De
samlade erfarenheterna utgör en viktig del i utvecklingen av verksamheten.
Utgångspunkten i mötet är frågan ”vad är viktigt för dig?”. Det präglar också hur jag
som medarbetare möts av min närmaste chef. När utmaningar och hinder dyker upp
löser jag dem i dialog med kollegor i min egen eller andras verksamheter.
Beslutsunderlag

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

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

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

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

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

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

Involvering av
medborgare

Fokus på hälsa
och förebyggande insatser

Stärka egen
kraft och förmåga

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Samordnade
insatser nära
individen

•
•
•
•

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

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

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

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

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

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Systematiskt involvera medborgare i verksamhetsutveckling
Aktivt inhämta medborgares erfarenheter
och åsikter

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

Utförare
Program

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

Det framtida hälsosystemet behöver utformas så att insatser i högre grad syftar till hälsa än
behandling av sjukdom. Förbyggande insatser som stöttar goda levnadsvanor bedöms
kunna förebygga, eller förbättra, 90 procent av sjukligheten i kroniska sjukdomar. Om man
betänker att nästan varannan vuxen svensk har en kronisk sjukdom så blir det tydligt att ett
annat fokus har potential till mycket stor effekt för såväl den enskilde som för samhället.
För att ändra beteende och vanor behöver medborgare både kunskap och olika sorters
stöd. Även för den som har insjuknat behövs ett större fokus på hur hälsa kan stärkas. För att förebyggande arbete ska få verklig effekt behöver det integreras och bli en naturlig del i basverksamheten Även det förebyggande arbetet ska utgå från evidens och beprövad erfarenhet. Goda vanor grundläggs tidigt i livet, skolan har därför en central roll i
att stärka hälsan. Goda relationer, sociala sammanhang och aktiv fritid är viktiga byggstenar
för god hälsa.
I den nationella målbilden för god och nära vård beskrivs att primärvården ska vara navet i
hälso- och sjukvårdssystemet som samspelar med andra. Primärvård bedrivs av såväl regioner som kommuner, i både offentlig och privat regi. Den nationella utredningen har också
pekat ut att primärvården är den primära arenan för hälso- och sjukvårdens förebyggande
arbete. Primärvården bedöms vara den aktör som har bäst förutsättningar att finnas nära
människor över tid, vilket också är viktigt för att fånga individer som tenderar att inte tillgodogöra sig förebyggande insatser i samma omfattning. En stärkt primärvård bidrar till
jämlik vård. Riksdagen har fattat beslut om ett nationellt grunduppdrag för primärvården
som träder ikraft 1 juli 2021. Grunduppdraget består av fem delar bland annat förebyggande insatser på individuell nivå och befolkningsnivå samt samordningsansvar där det är
mest ändamålsenligt. Uppdraget åläggs regioner och kommuner.
Idag finns inte en lokal samsyn kring vilka verksamheter som har uppdrag på primärvårdsnivå inom Region Gotland. Det är vanligt att primärvård likställs med vårdcentraler, vilket
är en feltolkning även om en stor del av den primära vården hanteras där. Flera verksamheter vittnar om att hälsofrämjande och förebyggande arbete ofta prioriteras ned till förmån
för mer akuta frågor. Det behövs en gemensam strategisk planering för den primära
vården. Förväntningar på verksamheter som förväntas ta ett särskilt ansvar måste tydligt
framgå i respektive uppdragsbeskrivning. Region Gotland har, både utifrån särställningen
som region/kommun samt litenheten, en särskild möjlighet att ta fram integrerade lösningar utifrån befolkningens behov. Kanske särskilt intressant på områden som tenderar att
vara ”allas eller ingens” verksamhets naturliga ansvarsområde. Att använda denna möjlighet
på bästa sätt bör ingå i den strategiska planeringen.
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För att åstadkomma förändring i mötet med medborgaren behövs också ändrat förhållningssätt och andra arbetssätt inom vården (oavsett vårdnivå) och omsorgen exempelvis
ska hälsofrämjande och rehabiliterande perspektiv ingå i patientkontrakt (se även temaområde samordnad vård och omsorg nära mig).
Som en del i förändringen till mer fokus på hälsa och förebyggande insatser ska övervägas
namnbyte för nuvarande vårdcentraler till hälsocentraler. Det är dock viktigt att ett sådant
sker samtidigt med att medborgaren kan förvänta sig något annat i mötet med vården.
Namnbytet blir då ett sätt att tydliggöra förändringen.
I januari 2020 lämnade regeringens utredare Anna Nergårdh sitt sista betänkande. Betänkandet besvarar den sist tillkomna delen i uppdraget, om hur personer med psykisk ohälsa
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bättre kan få sina behov tillgodosedda i primärvården. Hur de förslag och bedömningar
som utredningen lyfter fram bör omhändertas på Gotland behöver analyseras och konkretiseras. Eventuella aktiviteter behöver samordnas med planerad revidering av Region Gotlands handlingsplan för psykisk hälsa.
Fokus på hälsa och förebyggande insatser:
Aktiviteter 2021-2022

Målsättning med aktiviteterna

Utförare

Ta fram en regiongemensam primärvårdsplan

Gemensam långsiktig strategisk planering
för det gemensamma åtagandet primärvård

Program

Revidering av uppdraget för vårdcentralerna formulerat i Krav- och kvalitetsboken, bland
annat särskilt slå fast att vården ska utgå från en
personcentrerad ansats och ha ett större fokus på
att stärka hälsa
Revidering av uppdrag för hemsjukvården,
formulerat i uppdrag och kvalitetskrav för hemsjukvård, bland annat särskilt slå fast vikten av förebyggande insatser
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Beskrivning till medborgare om vad de kan förvänta sig i mötet med hälso- och sjukvårdssystemet och vad de kan förvänta sig under omställningsresan
Testa hälsoprojekt i samverkan på primärvårdsnivå och i samskapande med individer projekten
riktas till
Beskriva hur rehabiliteringsinsatser ska erbjudas
till patienter med rehabiliteringsbehov
Tydliggöra elevhälsans roll och förutsättningar för
att stärka en god hälsa hos medborgarna på Gotland

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

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

HSF

SOF

Program

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

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

Målsättning med aktiviteterna

Utförare

Implementera första linjens digitala hälso- och
sjukvård genom:

Stärkta förutsättningar för hälsa och egen
omsorg

HSF, SOF,
RSF, UAF

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

Ökad delaktighet för medborgare och patienter

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

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

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

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

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

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

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

Utförare

Utveckla och förbättra tillgänglighet till primärvården

HSF, SOF

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

Personer med omfattande och komplexa
vårdbehov ska erbjudas patientkontrakt

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

Ökad patientupplevd trygghet och delaktighet

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

HSF, SOF

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

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

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

HSF

HSF, SOF

HSF, SOF
HSF, SOF,
RSF, UAF

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

Former och förutsättningar för omställningsarbetet på Gotland

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Tillsättning av programstruktur

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

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

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

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

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

Strategier

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

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

Uthållighet över tid och på flera nivåer - det finns

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

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

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

Orka kraftsamla och kunna ta tydliga steg

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

Finansiering - en förutsättning både på kort som

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Medarbetarperspektivet

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

Region Gotland har i andra sammanhang beskrivit att ö-läget innebär att verksamhet behöver finnas som befolkningsmängden i sig inte motiverar, vilket medför stor utmaning att ha
förmåga att upprätthålla och resurssätta välfärdssystemet lokalt.
Omställningen till god och nära vård handlar primärt om att ställa om för att klara välfärden och arbeta effektivt. Omställningen till god och nära vård är inte formulerat som ett
besparingsuppdrag. Samtidigt ska poängteras att mycket av det som ligger inom ramen för
omställningsarbetet t ex förebyggande insatser, aktiv involvering av individen och digitalisering etc bedöms innebära bättre resurseffektivitet. Vilka finansiella konsekvenser omställningsarbetet innebär behöver successivt belysas.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har med 2018 års produktion som bas beräknat att förväntad befolkningsförändring till 2027 innebär behov av motsvarande en ytterligare slutenvårdsavdelning. Behovet av förändrade levnadsvanor för att förhindra insjuknande och därmed minska behov av kostsamma insatser är uppenbart. Pågående pandemi har tydligt illustrerat att människors beteende har stor påverkan på om man dels som individ löper stor
risk att insjukna och dels hur det sammantaget gör vilken belastning som vården och omsorgen har att hantera.
Den nationella utredaren Anna Nergårdh har tydligt slagit fast att omställningen innebär
puckelkostnader och pekat på behovet av att staten tillskjuter medel för att möjliggöra omställning. Detta görs i form av överenskommelser mellan staten och SKR. Utredaren har vidare föreslagit att dessa medel ska utformas i två delar en mer generell del och en del med
mer styrning. Programstrukturen god och nära vård vill framhålla vikten av att medel som
tillskjuts i form av överenskommelsen specifikt benämnd god och nära vård förbehålls aktiviteter utifrån färdplanen. Dessa medel är dock att betrakta som tillfälliga. Programmet har
därför ett särskilt ansvar att beakta att aktiviteter inte leder till långsiktig ofinansierad verksamhet.
För att säkra långsiktighet ansvarar respektive förvaltning/nämnd för att signalera förändringar/behov i ordinarie budgetprocess.

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

I finansieringssammanhang är det viktigt att påminna om bakgrunden till omställning dvs
att systemet inte är hållbart. Ökad efterfrågan i form av behov av mer resurser (budget, lokaler mm) är att se som tydliga tecken på behovet av omställning. Förmågan att värna resursmässigt utrymme för omställning samtidigt med ökad efterfrågan utifrån reella ökade
behov är fullständigt avgörande för omställningsarbetet.
Finansiella principer inom program god och nära:
- Ansvarsfullt användande av resurser.
- Inte understödja uppbyggnad av långsiktigt ofinansierad verksamhet.
- Välja aktiviteter där förutsättningar är goda, inte understödja ”tomtebloss” aktiviteter som snabbt dör ut.
- Vid förändrade uppdrag ska resursfrågan belysas.
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Kort om kopplingar till andra styrande dokument

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

Bilaga – Fördjupande beskrivning av relation färdplan och genomförande program social välfärd
Beskrivning av relationen mellan styrande dokument ”Region Gotlands färdplan för omställning till ett
hälsosystem för god och nära vård på Gotland” och ”Genomförandeplan social välfärd” utifrån regionala
utvecklingsstrategin ”Vårt Gotland 2040”.

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

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

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Omställningen till god och nära vård adresserar många (inte alla) aspekter av social välfärd.
Färdplanen kan därmed även beskrivas ha rollen som ett av organisationen Region Gotlands styrande dokument för att förverkliga delar i ”Vårt Gotland 2040” utifrån sina förutsättningar och behov.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2021/94
26 mars 2020

Bo Eriksson
Chef avd. stöd och utveckling

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Öppna jämförelser Gymnasieskola 2021
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tar årligen fram Öppna jämförelser –
Gymnasieskola. Kärnan i Öppna jämförelser är den samling nyckeltal som SKR
tillgängliggör via databasen Kolada. I rapporten redovisas kommunernas resultat och
resurser inom gymnasieskolan för att stimulera till lokala analyser och skolutveckling.
I Öppna jämförelser presenteras indikatorer för studieresultat samt övergång till
arbete och vidare studier. Värdena för samtliga kommuner rangordnas och färgsätts
enligt följande:
Grönt värde motsvarar: 25% som placeras sig högst
 Gult värde motsvarar: 50% som placeras sig i mitten
 Rött: värde motsvarar 25% som placerar sig lägst


Rapporten speglar huvudsakligen resultat för läsåret 2019/20, ett år vars sista
månader präglades starkt av coronapandemin och den snabba övergången till
distansundervisning i gymnasieskolan
Ärendets beskrivning

Gotlands kommunala gymnasieskola har övervägande gula värden på indikatorerna
som presenteras i Öppna jämförelser – gymnasieskola 2021. I jämförelse med 2020
ser vi en liten minskning av antalet gröna värden från 14 till 13 stycken. De röda
värdena har minskat från 4 till 3 stycken. För följande utvalda indikatorer avviker den
kommunala gymnasieskolan positivt eller negativt genom att ha ett rött eller grönt
resultat.
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Per programtyp, kommunala skolor
Gröna värden
 Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)
 Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, kommunala skolor
andel (%)
 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor
 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande
program kommunala skolor
Röda värden
 Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och
högskolan inom 3 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%)
Per kön, kommunala skolor
Gröna värden
 Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program
kommunala skolor, andel (%) Män
 Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)
Kvinnor
 Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförberedande program
kommunala skolor, andel (%) Kvinnor
 Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram kommunala skolor,
andel (%) Kvinnor
 Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, kommunala skolor,
andel (%) Kvinnor
 Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet eller
högskola inom 3 år, högskoleförberedande program, kommunala skolor,
andel (%) Män
 Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och
högskolan inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor,
andel (%) Kvinnor
 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor, Män
 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande
program, kommunala skolor, Män
Röda värden
 Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och
högskolan inom 3 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%) Män
 Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och
högskolan inom 3 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%) Kvinnor

Bedömning

Förvaltningens samlade bedömning är att Gotlands kommunala gymnasieskolas
totalresultat för de flesta nyckeltal hamnar på gult värde, det vill i mitten. Jämfört
2 (3)
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Tjänsteskrivelse
GVN 2021/94

med föregående år ser förvaltningen en ökning av antalet gröna värden och då även
färre röda.
En djupare utvärdering och analys av värdena görs i första hand av den kommunala
gymnasieskolan. Avdelning stöd och utveckling inom den centrala förvaltningen är
ett stöd i det arbetet.
Beslutsunderlag
https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16624&tab_id=115376
https://rapporter.skr.se/oppna-jamforelser---gymnasieskola-2021.html
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2021/15
31 mars 2021

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Inkomna handlingar 2021
Förslag till beslut


Informationen tas emot

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

Regionstyrelsen

ÖVRIGT



Rapport uppföljning Region Gotland corona v 1.0
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UPPFÖLJNING CORONA
OM REGION GOTLANDS ARBETE MED
PANDEMIN VÅREN 2020

Ramboll
Krukmakargatan 21
Box 17009
10462 Stockholm
T +46 (0)10 615 60 00
https://se.ramboll.com

Ramboll Sweden AB
Org. nummer 556133-0506

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
3.
4.
4.1
4.1.1

4.1.2
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1

4.5
4.5.1
4.5.2
5.
5.1

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.3
5.4
5.5
5.5.1
5.6

5.7

Sammanfattning
Framgångsfaktorer
Utmaningar
Inledning
Bakgrund
Metod
Avgränsningar
Översikt våren -20
Resultat och analys
Målområde Social hållbarhet
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt
lärande och befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god
och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor
Gotland har beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Målområde Ekonomisk hållbarhet
Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla
hållbara företag på hela Gotland.
Målområde Ekologisk hållbarhet
Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad.
Målområde Kvalitet
Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster
säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och
förnyelsesprång.
Målområde Medarbetare
Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
Rekommendationer
Social hållbarhet- Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar
för ett livslångt lärande och befolkningen har likvärdiga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Social hållbarhet- Gotland har beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar
Region Gotland är en nationell resurs
Harmoniserade planer skapar trygghet
Rytmen skapar trygghet
Tillgodose kommunikationsbehovet
Ekonomisk hållbarhet- Det finns goda förutsättningar för att starta,
driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland
Ekologisk hållbarhet- Tillgången till vatten av god kvalitet är
långsiktigt säkrad
Kvalitet- övergripande
Kvalitet- Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det
är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Kvalitet- Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och
tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång
Medarbetare- Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
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Medarbetare- Region Gotland är en hälsofrämjande organisation
där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
Vägen framåt
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20
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1.

SAMMANFATTNING
I september 2020 fattade regionstyrelsen beslut om en oberoende uppföljning av Region Gotlands
hantering av pandemin med fokus på det inledande skedet under våren- 20.
Rapporten syftar till att redogöra för framgångsfaktorer, utmaningar och framförallt bidra till
Region Gotlands lärande.
Begreppet kris definieras som: ”…hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis
elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor
drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.” 1

RSA
Pandemi
plan

Uppföljning
Planering

Kriskommunikations Övning
plan

Före

Under

Efter

Tematisk bild över krisens olika skeenden

En kris har ett planerade före skede, ett hanterande underskede där planeringen stödjer arbetet
och ett efterskede när långsiktiga effekter hanteras och följs upp, för att sen återgå till före
skedet med planering, där lärdomar från den senaste krisen implementeras i nya planer.
Coronapandemin har ställt mycket höga krav på många framför allt offentliga organisationer runt
om i Sverige. De nationella beslut som fattats av regeringen och Folkhälsomyndigheten har
Region Gotland haft liten rådighet över. Regionen har ställts inför ett verkställande faktum och
kommer framgent hantera inte bara den fortsatta utvecklingen av pandemin, utan även de
långsiktiga effekterna av de nationella besluten.
I en uppföljning är det lika viktigt att beskriva framgångsfaktorerna som utmaningarna. Båda
perspektiven ger förutsättningar för att kunna stärka en organisation.
Framgångsfaktorer
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Ledning och samordning har fungerat både på politisk- och tjänstemannanivå.
Politiker och tjänstemän har vågat fatta beslut på osäkra grunder.
Beslutsgångarna har snabbats upp och anpassats.
Närheten och personkännedomen har förstärkts, stuprören har minskat kraftigt samt
att tilliten har ökat i organisationen.
Mötesrytmen internt.
Scenarioplanering och analys för att kunna ta höjd för olika händelseutvecklingar.
Engagemanget internt och externt gentemot olika organisationer.
Förmågan att kunna kraftsamla.

Krisinformation.se https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/vad-ar-en-kris
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Utmaningar
•
•
•
•
•

Region Gotlands roll som kommun och region i det nationella systemet.
Uppföljning av beslutade åtgärder.
Skuldberget av allt som inte blivit gjort internt och effekterna av pandemin i samhället på
lång sikt.
Uthålligheten i organisationen.
Möjlighet till långsiktig planering.

Sammanfattningsvis kan sägas att regionen lever upp till sin formulering: Region Gotland är en
modig organisation som klarar omställning och förändring. Att få tid att bygga vidare på
erfarenheterna som dragits under pandemin och omsätta dessa i konkret planering kommer leda
till att Region Gotland fortsatt kan vara drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling för
hela Gotland.
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2.

INLEDNING
Bakgrund
I september 2020 fattade regionstyrelsen på Gotland beslut om en oberoende uppföljning av
Regionens hantering av pandemin med fokus på det inledande skedet under våren- 20. I syfte att
stärka Region Gotlands beredskap, kapacitet och förmåga att hantera potentiellt kommande
pandemier och eventuella andra kriser2.
Uppdraget skulle inte bara fokusera på krishanteringen och hur den fungerat, utan även på roller
och ansvar i relation till ledning och styrning, uthållighet och samordning.
Uppföljningen ska innebära ett lärande för Region Gotland och lyfta fram så väl framgångsfaktorer som utvecklingsområden.
Uppdraget tilldelades Ramboll Sweden AB och har genomförts av konsulterna Caroline Bergström
och Kristina Syk. Båda med mångårig erfarenhet av krisberedskap och utvärdering inom
framförallt offentlig förvaltning.

Metod
Utifrån uppdragsbeskrivningen sattes följande syfte och mål för uppföljningen:
• Syftet med uppföljningen är att utifrån interna (medarbetare) och externa (offentliga och
privata samverkanspartners) perspektiv följa upp processerna i Region Gotlands
krisledningsarbete, och dra erfarenhet och lärdom för framtida krishantering.
• Målet med uppföljningen är att slutsatser och rekommendationer kan identifieras vilka kan
bidra till både vidmakthållande och utveckling av Region Gotlands krishanteringsförmåga.
Utifrån uppföljningens inriktning, blev valet av metod att följa ett beslut. Detta för att initiera en
bredare ansats för uppföljningen i enlighet med Regionens önskemål samt för att för att kunna
genomlysa Region Gotlands hantering utifrån flera perspektiv utifrån arbetsmetoder och
processmässigt.
I samråd med regionen togs följande beslut fram:
• Att dra igång krisledningsarbetet (mitten av mars)
• Besöksförbud äldreboende och lasarett
• Övergång till digital gymnasieundervisning samt lunchkuponger
• Stödpaket till näringsliv och kultur & fritid
• All personal som kan ska arbeta hemma
Besluten följdes upp genom intervjuer med ett 20-tal medarbetare, politiker och chefer på Region
Gotland.
I enlighet med
•
•
•

inriktningen för uppföljningen intervjuades även externa parter så som:
Representanter från intresseorganisationer från näringslivet
Representanter från frivilligorganisationer
Representanter från Länsstyrelsen

Underlaget från intervjuerna har sedan analyserats. Resultat, slutsatser och rekommendationer
bygger i huvudsak på insamlad data från dessa intervjuer.
Analysmatrisen nedan beskriver inramningen för intervjuerna.
2

Hela uppdragsspecifikationen finns i Bilaga 1.
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Avgränsningar
Uppföljningen har utifrån uppdragets inriktning inte beaktat ekonomiska aspekter annat än för att
återge respondenternas perspektiv.
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3.

ÖVERSIKT VÅREN -20
När det i februari 2020 stod klart att covid-19 nått Europa, stod det snabbt klart för många att
detta handlade om en stor kris.
Begreppet kris definieras som: ”…hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis
elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor
drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.” 3
Ett år senare kan vi konstatera att pandemin fortfarande uppfyller samtliga kriterier.
Sverige stannade i mångt och mycket upp i mars 2020. Viruset slog särskilt hårt mot
Stockholmsregionen, vilket påverkade och satte tonen för hanteringen hela landet. Det fanns då
varken tillräcklig förberedelse för att hantera ett virus som drabbade så många och som krävde så
stora insatser framförallt från sjukvården, eller kunskap om hur de många svårt sjuka patienterna
skulle behandlas på bästa sätt.
På kort tid ställdes hela samhället om, från blomstrande näringar och folktäta städer till krisläge
med reseförbud, indragna kommunikationer, tomma gator, affärer, kaféer, restauranger och torg.
Många jobbade och studerade uteslutande hemifrån. Flera, framförallt av den äldre befolkningen,
blev isolerade till sina egna hem och beroende av andra för att kunna få tillgång till mat och
läkemedel. Samtidigt gjordes oerhörda ansträngningar i offentlig sektor för att kunna möta de
påfrestningar som coronaviruset innebar. Behovet av information var mycket stort och det hölls
dagligen presskonferenser av ansvariga myndigheter och många satt klistrade framför dem.
Svarta rubriker fyllde löpsedlarna om antalet insjuknade och avlidna.
Pandemin skulle också bli ett stresstest på vårt samhälle över lång tid. Framförallt av regionerna
men också av alla samhällsbärande myndigheter på nationell, regional och lokal nivås förmåga att
arbeta tillsammans, ta ansvar, samordna insatser och fatta beslut.
Det fattades under våren -20 flera beslut av regeringen eller Folkhälsomyndigheten som fick
direkt bäring på kommunal och regional nivå.

Tidslinjal nationella beslut, ett urval

Gotland hade inte lika många insjuknade och inlagda som andra delar av landet under pandemins
första våg våren -20, det gav tid till nödvändiga förberedelser. Det gotländska samhället
påverkades däremot direkt av effekterna. Inställda transporter till fastlandet, utbildningar för
framförallt högskolan och gymnasier förlades på distans, besöksförbud på äldreboenden.
Turistnäringen riskerade att bli rejält påverkad av pandemin, vilket skulle innebära minskade
intäkter för näringslivet med risk för ökad arbetslöshet.
För att mildra effekterna på samhället fattade Region Gotland flera beslut under våren.
3

Krisinformation.se https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/vad-ar-en-kris
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Tidslinjal Gotland översikt beslut

Beslut på nationell nivå har Region Gotland haft liten rådighet över, utan behövt arbeta med att
säkerställa implementationen och efterlevnaden.
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4.

RESULTAT OCH ANALYS
Analysen bygger på data insamlat
genom intervjuer och andra
underlag, resultatet är tematiskt
indelat utifrån styrkortsmodellen
2020–2023. 4 Samtliga målområden
eller mål tas inte upp utan endast de
som har bäring på uppföljningens
uppdrag och områden, vilka är
markerade i fetstil.
Perspektivet Samhälle beskriver
förenklat vad Region Gotland ska
bidra med till utvecklingen av det
gotländska samhället. Perspektivet
Verksamhet sätter mål utifrån att
verksamheten inom Region Gotland
ska bedrivas på ett effektivt sätt.

Översikt styrkortsmodellen

Målområde Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
innevånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med
god hälsa.
Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt kulturliv. En plats där
människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i
samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och
förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla människors grundläggande behov, säkerställa
de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla människor är inkluderade samt anpassas och
utformas utifrån de grupper som har största behov.
Tre mål är satta för social hållbarhet
•
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande.
•
Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxt villkor.
•
Gotland har beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar.
4.1.1

Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande och
befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxtvillkor

Sedan mitten på mars -20 har studier på gymnasier, yrkeshögskolor, universitet och högskolor i
huvudsak skett på distans. Unga vuxna och barn, framför allt för gymnasieungdomar har varit
utan mycket utav den verksamhet där de normalt kan få information och ha möjlighet att ställa
frågor i och med beslutet om distansundervisning. Ur ett rent kommunikativt perspektiv innebär
detta en försvårande faktor att nå målgruppen unga vuxna, då både skolor och andra typer av
verksamheter riktade gentemot ungdomar så som mötesplatser, idrottsanläggningar helt eller
delvis varit nedstängda. Gruppen unga vuxna riskerar att påverkas långt framöver där sjunkande
4

Hämtat 210212 https://www.gotland.se/104973
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studieresultat och ökat utanförskap av subgrupper kan påverka målet om fullföljd
gymnasieutbildning under lång tid framöver. Detta stödjs även av rapporten från operativt
samverkansforum. 5.
Effekter av pandemin har bidragit till ökad psykisk ohälsa bland skolelever. Även skolpersonalen
är hårt belastade utifrån rådande läge. Social utsatthet märks särskilt inom utsatta grupper, vilket
har föranlett förekomst av bedrägerier och våld. En företeelse som ökat under perioden är
samlingsplatser för ungdomar utomhus. Vid dessa platser förekommer alkohol och droger.
Kapaciteten till samverkan kring dessa företeelser behöver förstärkas.
Under perioden noteras en oroande utveckling av ökad psykisk ohälsa bland gymnasielever.
Gymnasieeleverna studerade på distans under delar av vårterminen. Vid höstterminens start
fanns ett ökat antal elever som inte har klarat vårens distanskurser. Vid terminsstart ska dessa
elever läsa in kurser från föregående termin samtidigt som det nya läsårets kurser måste
påbörjas. Detta har lett till ökat tryck på eleverna som känner sig otillräckliga men också på lärare
som ska stödja och hjälpa i denna ansats. Under hösten syns en ökad efterfrågan till kuratorerna
på Wisbygymnasiet.
Kontaktpunkter för nyanlända i samhället försvann när SFI stängdes. Nyanlända är en grupp som
särskilt behöver uppmärksammas då de kan ha svårt att manövrera det svenska systemet för
kommunikation om kriser, dels på grund av att de inte behärskar svenska språket fullt ut, dels för
att de inte har fullgod kunskap om hur den svenska modellen för krishantering fungerar och var
man hittar korrekt och tillförlitlig information. Risken är att den gruppen helt står utan information
och därmed omedvetet står för ett ökat risktagande eller får information från källor som kan vara
felaktiga.
Gruppen ensamkommande har även varit drabbade då det inte har funnits tydliga kontaktpunkter
för dem gällande frågor om påverkan på möjligheter till arbete och studier, vilka är direkt
avhängiga för deras möjligheter att få stanna i Sverige.
Sammantaget visar uppföljningen att andra verksamheter belastas hårdare när de kommunala
verksamheterna stängs ner. Målgruppen unga och nyanlända har lika stort behov av information
som övriga befolkningen behov av information men saknar kännedom om vilka kanaler som
budskap från myndigheter sprids samt kan även sakna goda förutsättningar (både utifrån
hemförhållande och psykosocialt) för att kunna bedriva verksamhet enskilt i hemmet över tid.
4.1.2

Gotland har beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar

Region Gotland startade redan i slutet av februari/början av mars upp en stab för att kunna
bevaka utvecklingen av Corona. I takt med att läget förvärrades skalades ansträngningarna upp
internt. Tidigt sattes en intern mötesrytm för att kunna hålla
” Fanns tydlig plan från
samman in- och utflöde av information om händelseutvecklingen
början.
på ett strukturerat sätt och vara stöd till ledningen, detta har gett
Vi talade mycket om
både stabilitet och trygghet för både politiker och tjänstemän i
att ligga i framkant.”
organisationen.
- Medarbetare stab

Regionen initierade tidigt olika typer av analysarbete utifrån
scenarion och kommunikation, för att långsiktigt kunna planera
utifrån olika händelseutvecklingar.

Pandemin har ställt höga krav på kommunikation i flera led, med många olika målgrupper i och
med att den berör alla som lever och verkar i det gotländska samhället på något sätt.
5

Regionstyrelsens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2020-12-02, Ärende RS 2020/797
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Enligt medarbetarundersökningen6 som regionen genomförde, har den interna
kriskommunikationen fungerat väl där resultatet procentuellt för Region Gotland ligger högre i
flera fall än snittet.
Region Gotland upplevde under våren ett mycket högt tryck från lokal media, som krävde
omfattande ansträngningar från kommunikationsavdelningen och en intern samordning.
Resurserna för att jobba med kommunikation finns i huvudsak på förvaltningarna och att
tillgängliggöra dessa resurser för att hantera det stora informationsbehovet har fungerat, men
totalt är det en liten grupp kommunikatörer och det är svårt att växla personal för vila och
återhämtning.

Målområde Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer och
samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på lång sikt och
därmed ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta
utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Tre mål är satta för ekonomisk hållbarhet:
•
Ökad befolkning i arbetsför ålder.
•
Det finns goda förutsättningar för att starta driva och utveckla hållbara företag
på hela Gotland.
•
Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön.

4.2.1

Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag
på hela Gotland.

” Inte en enda
Sedan tidigare etablerade forum med näringslivet har fungerat. Flera
gång något vi
respondenter uttrycker att de strukturer som arbetats fram i
och dem utan
näringslivsberedningen varit en avgörande faktor för att kunna driva igenom
bara vi.”
frågor mellan regionen och näringslivet. De politiska beslut som fattats
gällande stöd till näringslivets och företagarnas intresseorganisationer samt
- Extern aktör
krispaketen riktade mot företagarna har inneburit lättnader.
Intresseorganisationerna har uppskattat både det stöd och den tillgänglighet
som regionen visat.
Företagsjouren har inneburit både avlastning för Region Gotland och intresseorganisationer, samt
ha gett reellt stöd till företagare.
Beslut om lättnader för företagare och idrottsföreningar har dock inte genomförts stringent. Vissa
typer av näringsidkare har fått riktade lättnader så som gratis markupplåtelse, medan andra
verksamheter fått betala ordinarie avgift. Det har varierat i tolkning mellan olika förvaltning och
upplevts som försvårande med olikheterna (se kap 6.6 och 6.7 för rekommendationer).

6

Brilliant Future genomförde under hösten -20 medarbetarundersökningen, 82 procent av regionens anställda besvarade enkäten
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Målområde Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland att bli
klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär kontinuerliga
utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och
energieffektivisering.
Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en levande Östersjö samt bidra till
giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska öka och naturen ska brukas så att
ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.
Tre mål är satt för ekologisk hållbarhet:
•
Gotlands klimatavtryck ska minska.
•
Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad.
•
Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemet.
4.3.1

Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad.

Rent vatten ställer krav på tillgång till filter och andra processer för rening. Bräckvattenverket på
Gotland har även ett kemikalieberoende. I Sverige har vi avskaffat lagerhållning även av
produkter som är kritiska för att kunna upprätthålla förmågan i samhällsviktigt verksamhet.
Systemet kallas för just in time, där varor ska kunna levereras i rätt tid, alltså när behovet
uppkommer.
Just in time tar inte hänsyn till kraftigt ökad efterfrågan på varor eller avbrott i transporter eller
leveranser. När transporterna till och från Gotland kraftigt sjönk under våren blev effekterna
tydliga. Förutom den nationella bristen på sjukvårdsmateriel, gjorde den ökade efterfrågan att
väntetiden på bärbara datorer avsevärt förlängdes och att vissa produkter som krävs för
vattenrening var på väg att ta slut.

Målområde Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta och förebyggande. De
bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat
utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering,
innovationer och förnyelsesprång.
Tre mål är satta för kvalitet:
•
Alla som utnyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen.
•
Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt
bemötta.
•
Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
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4.4.1

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

Gällande dokumentation så har det funnits svårigheter i att sortera och organisera flödet av
information. Det har varit svårt att i efterhand följa upp exempelvis mötesprotokoll och beslut.
Det har även funnits svårigheter att internt dela och hitta information, vilket lett till merarbete
och otydlighet. Det har saknats tydlighet gällande hur dokumentationen ska ske i staben och
organiseras i kris.

Målområde Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för de vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten. Vi är
tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
Tre mål är satta för medarbetare:
•
Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
•
Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt strategiskt arbete.
•
Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus.
4.5.1

Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

Region Gotland har under pandemins inledande skeden visat att man klarar omställning och
förändring både i organisationen i stort och enskilda verksamheter. Exempel på detta är:
•
•
•

•
•

Ledning och samordning har fungerat både på
politisk och tjänstemannanivå.
Politiker och tjänstemän har vågat fatta beslut på
osäkra grunder.
Staben har fungerat som ett beslutsstöd för
framförallt KLG men många frågor har delegerats
ut i linjeorganisationen.
Beslutsgångarna har snabbats upp och anpassats.
Närheten och personkännedomen har förstärkts,
stuprören har minskat kraftigt samt att tilliten har
ökat i organisationen.

”Känner att som politiker
måste man ha
förtroende för
verksamheten och
känna tillit.”
- Politiker
regionfullmäktige

Många chefer och andra ledare har visat ledarskap under det inledande skedet av pandemin. 83
procent av de som svarade på medarbetarundersökningen ansåg att regionen hanterat
situationen på ett bra sätt. Det tillitsbaserade ledarskapet har inneburit fördelar så som snabbare
beslut, delegering i organisationen och lösningsorienterat förhållningssätt vilka har varit
framgångsfaktorer för arbetet med pandemin.
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4.5.2

Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus.

Vi har haft tur! Flera respondenter har gett uttryck för hur tursamt
det är att vissa åtgärder fanns på plats när pandemin slog till, främst
relaterat till hemarbete. Att arbeta med innovation och digitalisering
har avsevärt förenklat omställningen till hemarbete, där det har
upplevts som sömlöst. Att regionen haft en plan för digitalisering och
genomfört åtgärder har varit en framgångsfaktor under pandemin för
vissa förvaltningar. Arbetet är inte längre platsbundet utan kan i
många fall utföras med enkelhet från hemmet. Att fortsätta med
innovation och förnyelse utan att göra avkall på säkerheten, stärker
sannolikt förmågan att kunna hantera kriser i framtiden.

”Det finns enorm
styrka hos
medarbetare och
chefer att hantera
snabba förändringar
och en förmåga till
snabb omställning.”
- Chef

Resurserna på Gotland är begränsade i och med de geografiska
förutsättningarna, detta är känt sedan tidigare. På Gotland finns en
unik förmåga att kraftsamla vid händelser som påverkar hela samhället, det visade sig under
flyktingkrisen och det har även visat sig under pandemin. Region Gotland har en stark
inneboende kraft som särskilt visar sig i kristider.
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5.

REKOMMENDATIONER
Social hållbarhet- Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt
lärande och befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor
•
•

Identifiera särskilda målgrupper som kan behöva extra stöd med framförallt information.
Stöd till frivilligorganisationer i deras arbete med ungdomar, hemlösa, gästarbetare etc.

Regionen behöver identifiera om det finns grupper i samhället som blir särskilt utsatta av åtgärder
som organisationen vidtar vid kris. Om det likt under pandemin ändå är tvunget att stänga
mötesplatser för olika grupper behöver ett samarbete med de organisationer som har andra typer
av platser för sammankomster inledas, alternativt behöver beslut om stängning förmedlas i god
tid.

Social hållbarhet- Gotland har beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar
•
•
•
•

Region Gotland bör internt arbeta fram egna anpassningar för att på ett effektivt sätt
kunna svara upp mot den nationella kraven utifrån kommun- och regionperspektivet.
Regionen behöver i sitt arbete med att se över planer inom LEH 7 och andra kriser
harmonisera planerna och arbetet med att uppdatera dem.
Vidmakthålla mötesrytm som taktar med de interna processerna och de externa behoven.
Kriskommunikation, nå ut till fler målgrupper, fastställa hur strukturen för det externa
behovet av information ska tillgodoses, bygga vidare på det framgångsrika arbetet i intern
kommunikation

5.2.1
Region Gotland är en nationell resurs
På flera sätt är Sverige ett land med
många olika förutsättningar på lokal,
regional och nationell nivå.
För Gotland innebär dessa unika
förutsättningar dels genom det
geografiska läget i Östersjön, dels
modellen med kommun och region
sammanslaget i Region Gotland.
De legala ansvaren skiljer sig något
mellan regiondelen med ansvar för
hälso- och sjukvården och den
kommunala delen förberedande och
vid en kris.
När en händelse som pandemin
inträffar, blir både kommuner och
regioner viktiga aktörer i det
nationella krishanteringssystemet. Kommunen är den aktör
påverkad först och mest vid en inträffad händelse samt har
gentemot Länsstyrelsen både före under och efter en kris.
7

Regeringen
Nationella
myndigheter
Länsstyrelse
Region

Kommun

närmast befolkningen, är ofta
särskilt rapporteringsansvar främst

Lagen om extraordinära händelser (2006:544) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag2006544-om-kommuners-och-landstings_sfs-2006-544

15/22

Regionen ska rapportera före, under och efter en kris till i huvudsak Socialstyrelsen och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), men även till länsstyrelsen under själva
krisen.
Länsstyrelsen, Socialstyrelsen och MSB rapporterar sedan vidare till regeringen som under en kris
använder informationen i inkomna underlag i sitt beslutsfattande. Precis som att ha en intern
rytm för arbetet med möten mm så behöver regionen följa den nationella rytmen och anpassa sig
efter den. Vidare behöver hälso- och sjukvården på ett tydligare sätt ingå i de beredskapsåtgärder
som regionen upprätthåller för att kunna fullgöra sitt ansvar enligt LEH.

5.2.2
Harmoniserade planer skapar trygghet
Krisberedskapsarbetet oavsett område ställer krav på planer. För att undvika missförstånd och
motstridigheter i planerna bör arbetet med att uppdatera dessa planer hållas ihop.

5.2.3
Rytmen skapar trygghet
Rytmen för möten som tidigt etablerades har inneburit en framgångsfaktor för krisarbetet. Att
fastställa det som arbetssätt för att skapa tydlighet och struktur i rutinerna är något som bör
vidareutvecklas. Rytmen kan behöva anpassas utifrån krisen art, men att se till att möten
harmoniserar internt och med externa beroenden är ett sätt att minska arbetsbelastningen vid
kommande kriser.

Tidslinjal staben exempelvecka

5.2.4
•
•
•
•

Tillgodose kommunikationsbehovet
Ta fram process för intern kriskommunikation/intern kriskommunikationsplan som bygger
på arbetssätt från pandemin.
Kriskommunikationsplanen behöver uppdateras för att kunna hantera olika typer av
händelser och målgrupper.
Ta fram mallar för kommunikationsplan, vilken kan anpassa efter krisen omfattning och
som tydligt kommunicerar när ny information kommer delges för att möta externa behov.
Arbeta fram plan för att kunna öka uthålligheten i kommunikationsgruppen.
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Det är både lagstadgat och av betydelse att myndigheter har en god tillgänglighet och aktivt
arbetar med att kommunicera vid en kris. För att inte behovet av information ska bli övermäktigt
är det av vikt att tidigt sätta en kommunikationsplan med tydliga hållpunkter för när och var
information ska delges eller kommuniceras. Detta för att avlasta framförallt enskilda medarbetare
på nyckelpositioner, tydliggöra förväntningar och ha ett ensat kommunikativt budskap.
Ekonomisk hållbarhet- Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och
utveckla hållbara företag på hela Gotland
•

Vidareutveckla det långsiktiga beslutsfattandet.

Att upprätthålla och fortsätta fatta beslut som har bäring på längre sikt för att underlätta för det
gotländska näringslivet och samhället, men också för kultur- och ideella organisationer.

Ekologisk hållbarhet- Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
•
•

Region Gotland behöver analysera kritiska beroenden och försörjningskedjor för
samhällsviktig verksamhet.
Utifrån analyserna öka robustheten i dessa verksamheter så att de klarar ett längre
avbrott i transporter eller annan störning i försörjningskedjan.

Region Gotland har gjort identifiering av samhällsviktigt verksamhet men behöver utöka analysen
med kritiska beroenden och försörjningskedjor för dessa verksamheter och sen skapa
förutsättningar för robusthet i utpekade verksamheter och dess beroenden.
Arbetet med att skapa ökad robusthet har påbörjats inom sjukvården, men behöver utökas till
andra verksamheter inom regionens ansvarsområde.

Kvalitet- övergripande
•
•

Ha en tydlig genomarbetad, på förhand skapad, dokumentationsstruktur för kriser, för
förenklad informationsdelning och uppföljning.
En sådan dokumentstruktur behöver vara känd och övad.

För att motverka att information upplevs som svåråtkomlig eller otydlig samt för att skapa
struktur och redundans bör ett arbetet tillsättas för att trygga dokumentationsstrukturen i
krisarbetet. Detta för att skapa förutsättningar att enkelt och tydligt kunna dela information
internt men också underlätta extern samverkan samt att kunna följa upp beslut. Men även för att
kunna säkerställa kraven på tillgänglighet för allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen
och för att säkra både kvaliteten och rättssäkerheten i beslut och annan information.
Dokumentationsstrukturen bör bygga på ordinarie strukturer och finnas i befintliga system.
Funktionaliteten i dokumentationsstrukturen för kris bör övas för att bli känd samt öka
förståelsen.

17/22

5.5.1

•
•
•

Kvalitet- Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att
komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Fortsätta arbetet med tillgänglighet och de vidareutveckla de goda dialogforum som finns.
Det har funnits ett personligt engagemang som varit mycket uppskattat.
Förbättrad tvärsektoriell samordning för frågor som gäller flera förvaltningar.

Region Gotland har av externa uppfattas som intresserade och tillgängliga både för möten och
dialog även med kort varsel, det har funnits ett personligt engagemang som varit mycket
uppskattat flesta externa anser sig ha blivit sedda.
För de externa verksamheter som har ett beroende till regionen men som spänner över flera
förvaltningar har dock upplevt att det varit rörigt med ibland motstridiga besked och beslut från
olika förvaltningar. En bättre tvärsektoriell samordning motsvarande näringslivsberedningen
rekommenderas för enklare samverkan med externa.

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

Genomför risk- eller konsekvensanalyser i beslutsprocessen på politisk och tjänstemannanivå.
Ta fram process för uppföljning som är känd och implementerad i verksamheten.

Besluten om lättnader för företagare och idrottsföreningar har inte genomförts stringent. Vissa
typer av näringsidkare har fått riktade lättnader så som gratis markupplåtelse, medan andra
verksamheter fått betala ordinarie avgift. Det har varierat i tolkning mellan olika förvaltning och
upplevts som försvårande med olikheterna.
Lunchkuponger till gymnasieelever har inneburit flera konsekvenser, det gav stöd till
näringsidkare brett över hela Gotland, men med konsekvensen att ungdomar samlades på
restauranger, vilket var negativt utifrån ett smittoperspektiv.
För att förbättra besluten föreslås en tydlig process för proaktiva risk- och konsekvensanalyser
inför beslut för både den politiska- och tjänstemannaorganisationen.
Region Gotland har brustit i uppföljningen. Det har inte funnits tydliga interna processer för
uppföljning kring bland annat medel utbetalda via stödpaket och vad dessa haft för effekt.

Medarbetare- Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
•
•
•

Regionen behöver även under kris upprätthålla förmågan till strategisk långsiktighet för
hela organisationen.
Fortsätt arbetet med det tillitsbaserade ledarskapet och att överbrygga stuprör i
organisationen.
Öva tjänstemän och politiker enskilt och tillsammans för att ytterligare förstärka
beslutsprocessen.

Det är komplext att hantera en långvarig händelse med många osäkra faktorer, beslut som var
bra och ansågs relevanta under våren har skapat bekymmer under hösten.
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Koncernledningens uppgift bör i huvudsak vara framåtblickande och planera på lång sikt och då
med kärnverksamheten för regionen som fokus. Detta gäller även det politiska styret.
Arbeta fram att tydliggöra vilka processer som måste ligga fast för att inte kärnverksamheten ska
riskeras, ex budgetprocessen och skapa förutsättningar för att dessa ska kunna genomföras
oavsett läge.
Genomför övningar för att förstärka arbetssätt och beslutsprocesser.

Medarbetare- Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
•
•
•
•

Region Gotland bör fortsätta och vidmakthålla sitt digitaliseringsarbete för att skapa
förutsättningar för ett dynamiskt arbete i sina verksamheter
Region Gotland behöver under våren -21 börja planera för skedet efter den mest akuta
krisen.
Personalplanera för krislägen.
Region Gotland behöver utöka samarbetet med frivilligorganisationerna för att kunna öka
redundansen i personalstyrkan, främst genom gemensamma övningar.

Hela samhället kommer leva lång tid med effekterna av Corona pandemin. När den mest akuta
medicinska krisen börjar närma sig sitt slut och vaccinering till stor del är genomförd finns det
risk för en ny kris. Utslitna verksamheter med stora skuldberg av planerat arbete som inte blivit
gjort, avstannad innovation men även rent ekonomiskt. Att planera för efterskedet är minst lika
viktigt som den planeringen som gjorts under krisen. Det kommer ställas krav på både
långsiktighet och förmåga från politiker och tjänstemän.
Under våren -20 gjordes en aktiv personalplanering där exempelvis ersättare för chefer gjordes i
två led. Att identifiera nyckelpositioner och planera för ersättare även utanför chefsledet, kan
ytterligare förstärka organisationen.
På Gotland finns ett antal frivilligorganisationer som har förmåga att stödja lokala och regionala
aktörer vid kriser. Eftersom tillgänglig personal är en identifierad brist, behöver regionen se över
möjligheterna till ökad redundans och uthållighet genom att utveckla sin förmåga att emot stöd
från andra.
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6.

VÄGEN FRAMÅT
Iakttagelserna och rekommendationerna i denna rapport behöver både beredas och landa i
Region Gotlands organisation. För att kunna omhänderta och omsätta både framgångsfaktorerna
och utmaningarna på ett strukturerat vis bör:
•
•
•
•

Beslut fattas kring vilka av rekommendationerna som ska genomföras och när.
En handlingsplan tas fram för genomförandet av åtgärder där vem som är
ansvarigansvarig, när i tid det ska genomföras och hur det ska rapporteras framgår.
Handlingsplanen uppdateras och revideras om nya uppgifter eller uppföljningar
genomförs.
Övningar genomföras i ett lite-och-ofta format, för att stärka organisationen ännu mer i
vardagen, fortsätta bygga tilliten och därmed också bli bättre i krisen.
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BILAGA 1
UPPDRAGSBESKRIVNING
Protokoll från Regionstyrelsen RS 247, 2020-09-02
RS § 247 Uppföljning av Region Gotlands hantering av Corona-pandemin
RS 2020/980
AU § 224
Regionstyrelsens beslut
Informationen godkänns.
Regiondirektören har tagit fram förutsättningar för ett uppdrag att genomföra en uppföljning och
analys av Region Gotlands hantering av Coronapandemin. Syftet med uppdraget är att stärka
Region Gotlands beredskap, kapacitet och förmåga att hantera potentiellt kommande pandemier
och eventuella andra kriser.
Regiondirektören lämnar uppdraget till en extern, oberoende resurs som ska redovisa
resultatet till regionstyrelsen senast i samband med årsredovisningen för 2020.
Följande förutsättningar ska gälla för uppdraget och dess genomförande:
- Uppdraget omfattar både uppföljning och analys av Region Gotlands hantering av pandemin.
- Uppdraget ska redovisas till regionstyrelsen senast i samband med årsredovisningen för 2020.
- Uppdraget omfattar Region Gotlands samlade verksamhet och dess olika insatser under
pandemin.
- Uppdraget ska omfatta flera perspektiv:
Kund/brukarperspektiv
Medarbetarperspektiv
Verksamhetsperspektiv
- Uppdraget ska fånga upp och inkludera redan genomförda initiativ inom Region Gotland såsom
exempelvis medarbetarundersökning, redan genomförda uppföljningar osv.
- Uppdraget ska synkas med det arbete som Länsstyrelsen på Gotland gör samt med andra
nationella initiativ inom samma område (exempelvis IVO och MSB).
- Uppdraget ska pågå under den tid pandemin fortsätter att påverka viktiga samhällsfunktioner
i Region Gotland. Initialt fokus ska ligga på uppstartshantering och de första månaderna av
krishantering, därefter ska helheten av insatsen analyseras.
- Uppdraget ska inkludera de konsekvensanalyser som ingår i Region Gotlands normala
beredningsprocess och som är relevanta för sammanhanget, t ex barn – och genusperspektiv
samt styrkortsperspektiv (ekonomi, processer, medarbetare, samhälle).
- Uppdraget ska genomföras av en extern oberoende resurs.
- Uppdragsgivare är regiondirektören.
I arbetsutskottet föreslog Meit Fohlin (S) och Saga Carlgren (V) som ett medskick,
att medborgarperspektiv läggs till som ett av perspektiven i uppföljningen.
Ärendets behandling under mötet
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag
Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-02
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2021/17
31 mars 2021

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delegationsbeslut. Anmälningsärende
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.
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