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Delårsrapport 1, 2021 Barn- och utbildningsnämnden
Förslag till beslut

•
•

Delårsrapport 2021:1 inklusive bilagor godkänns.
Förvaltningen får i uppdrag att till månadsuppföljningen i april inkomma med
åtgärdsplan och konsekvensbeskrivningar gällande kravet om ett förbättrat
resultat.

Sammanfattning

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.
Utifrån rådande smittläge har tre av grundskolans högstadieskolor undervisat på
distans helt eller delvis under perioder. Det är för tidigt att prata om kunskapstapp
men skolorna är mycket uppmärksamma på den risken och har en beredskap för
extra insatser, till exempel lovskola.
Förskola och grundskola arbetar med uppdragen utifrån beslutet om
framtidens förskola och grundskola för att klara utmaningarna

Förskolans och grundskolans fokus ligger just nu på att genomföra de uppdrag som
nämnden gav i samband med beslutet om framtidens för- och grundskola. De stora
utmaningarna som pekades ut i nulägesbeskrivningen är lärarbrist, bristande
likvärdighet och ansträngd ekonomi.
Med en bibehållen skolstruktur har behov och förväntningarna på investeringar ökat
markant.
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Ekonomisk prognos

Prognosen för helåret 2021 visar ett negativt resultat på 13 miljoner kronor. I stort
sett samtliga inlämnade prognoser från avdelningarna visar ett balanserat eller positivt
resultat, förutom särskolan och grundskolan.
Periodens resultat minskar från 6,9 miljoner kronor till 2,4 miljoner kronor vilket gör
att periodens resultat har försämrats med 4,5 miljoner kronor.
Nettokostnaden har för perioden ökat med 8,8 miljoner kronor och motsvarar 2,9
procent, ökningstakten för de egna kostnaderna 2,4 procent och intäkterna 1,7
procent.
Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 1,8 miljoner
kronor och avser 25 färre barn och elever.
Prognosen för den köpta huvudverksamheten visar på en negativ avvikelse
motsvarande 859 000 kronor och avser 143 fler barn och elever.
Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.
Antalet månadsuppföljningar med prognos på avdelningsnivå kommer att bli fyra
under året och dessa är delår 1, april, delår 2 samt årsbokslut.
Medarbetarperspektivet

Det finns stora rekryteringsutmaningar gällande lärare inom för- och grundskola,
inklusive fritidshemmen och även i särskolan. Arbetet med aktiviteterna i
kompetensförsörjningsplanen har intensifierats.
Antalet anställda och faktisk arbetad tid är jämförbar med föregående år.
Den totala sjukfrånvaron inom BUN:s ansvarsområde har minskat med 0,22 enheter
i förhållande till föregående period. Samtliga avdelningar har minskad sjukfrånvaro
utom grundskolan som har en ökning med 0,39 procentenheter.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen för kännedom
Bilagor:
BUN sammanställning per verksamhet Delår 1 2021
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1 Sammanfattning
Coronapandemin överskuggar samtliga väsentliga händelser under delår 1 och påverkar
både kvalitet och ekonomi idag och med största sannolikhet resten av året. Utifrån rådande
smittläge har tre av grundskolans högstadieskolor undervisat på distans helt eller delvis
under perioder. Det är för tidigt att prata om kunskapstapp men skolorna är mycket
uppmärksamma på den risken och har en beredskap för extra insatser, till exempel
lovskola.
Förskolans och grundskolans fokus ligger just nu på att genomföra de uppdrag som
nämnden gav i samband med beslutet om framtidens för- och grundskola. De stora
utmaningarna som pekades ut i nulägesbeskrivningen är lärarbrist, bristande likvärdighet
och ansträngd ekonomi. Med en bibehållen skolstruktur har behov och förväntningarna på
investeringar ökat markant.
Prognosen för helåret 2021 visar ett negativt resultat på 13 miljoner kronor. I stort sett
samtliga inlämnade prognoser från avdelningarna visar ett balanserat eller positivt resultat,
förutom särskolan och grundskolan. Periodens resultat minskar från 6,9 miljoner kronor till
2,4 miljoner kronor vilket gör att periodens resultat har försämrats med 4,5 miljoner
kronor.
Nettokostnaden har för perioden ökat med 8,8 miljoner kronor och motsvarar 2,9 procent
ökningstakten för de egna kostnaderna 2,4 procent och intäkterna 1,7 procent
Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 1,8 miljoner kronor
och avser 25 färre barn och elever. Prognosen för den köpta huvudverksamheten visar på
en negativ avvikelse motsvarande 859 000 kronor och avser 143 fler barn och elever.
Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.
Antalet månadsuppföljningar med prognos på avdelningsnivå kommer att bli fyra under
året och dessa är delår 1, april och delår 2 samt årsbokslut.
Det finns stora rekryteringsutmaningar gällande lärare inom för- och grundskola, inklusive
fritidshemmen och även i särskolan. Arbetet med aktiviteterna i
kompetensförsörjningsplanen har intensifierats.
Antalet anställda och faktisk arbetad tid är jämförbar med föregående år. Den totala
sjukfrånvaron inom BUN:s ansvarsområde har minskat med 0,22 enheter i förhållande till
föregående period. Samtliga avdelningar har minskad sjukfrånvaro utom grundskolan som
har en ökning med 0,39 procentenheter.
.
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2 Händelser av väsentlig betydelse
Pandemins effekter
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.
Sjuktalen följer kurvan från 2020 och ligger nu på 6,41 procent inom nämndens
verksamheter. Under mars har smittspridning tagit fart igen och vi har fått stänga en
mindre enhet under en vecka. Växelvis distansundervisning i år 7–9 på våra större
högstadieskolor har pågått under hela perioden januari-mars i olika former beroende på
storlek och trängsel i skola.
Om smittläget kräver att grundskolor fortsatt skall bedriva undervisning på distans så är
risken för ett kunskapstapp överhängande. Det visar sig på vårt eget gymnasium och i
andra kommuner där distansundervisning pågått under längre tid. Att kompensera för
kunskapstapp kräver lärarresurser till exempel under lovskolor och insatser för särskilt stöd
för extra sårbara grupper.
Graden av lösningsfokusering har varit och är god. Dialogen med fackliga organisationer
har fungerat bra. Att leva med en pågående pandemi över så lång tid har givetvis påverkan
på arbetsbelastning som ökar när kollegor är frånvarande och nya arbetsuppgifter
tillkommer i pandemins spår.
Ny smittskyddslag1 om möjlighet att tillfälligt stänga skolor infördes från den 21 mars 2020.
Grundskolan har följt regeringens beslut och arbetat fram en egen plan för hur
förvaltningen ska agera om det skulle bli ett beslut om att stänga grundskolor. Lagen
innebär att en skolhuvudman och regeringen i vissa fall tillfälligt får stänga en förskola, ett
fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Berörda huvudmän ska dock fortfarande
erbjuda förskola och fritidshem för barn och elever som har behov av särskilt stöd, eller
om vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet. En mindre skolenhet har fått stänga
tillfälligt den 18 mars - 26 mars p.g.a. högt sjuktal hos medarbetare. Öppna förskolan har
anpassat verksamheten till en början i form av uteverksamhet och för närvarande genom
digitala sångstunder för föräldrar och barn.
Kulturskolan har under perioden inte kunnat leverera undervisning i normal omfattning.
Uppskattningsvis har 80–90% av lektionerna kunnat genomföras, men avhoppen bland
eleverna har varit flera än normalt. Detta medför att terminsavgifterna kommande termin
kommer att behöva reduceras. Många elever och föräldrar har ändå uttryckt stor
uppskattning för att verksamheten har varit öppen i förhållandevis stor utsträckning.
Fenomenalen har börjat året med att verksamhet varit tvungen att hålla stängt på grund av
pandemin. Verksamheten får inte in några intäkter och någon kompensation för de
uteblivna intäkterna utgår inte. För årets första kvartal har det lagts en nollprognos på
bekostnad av att allt planerat utvecklingsarbete ställs in. Fenomenalen har fått 480 000 kr
av Tillväxtverket i början av året för kostnader inom ett projekt under 2020. Pengar
destinerade till utveckling av ny utställning men pengarna går nu till att täcka upp för
uteblivna intäkter. Det är mycket bekymmersamt att inte kunna förnya, renovera och
1

Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
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uppdatera inför öppning av Fenomenalen. Beslut kring det årliga bidraget från Skolverket
har ännu inte inkommit vilket även det medför en stor osäkerhet gällande innevarande
årsbudget.
Förskolans och grundskolans arbete med uppdrag efter skolöversynen
Skolöversynsuppdraget kallat Framtidens förskola och grundskola är slutfört. 2020-12-15
tog BUN beslut om att nuvarande skolstruktur för grundskolan skall behållas och att två
förskolor i Visby skall läggas ned2. Regionfullmäktige fastställde beslutet den 29 mars.
Den förväntade utvecklingen inom förskolan och grundskolan är dokumenterad och har
tidigare presenterats i förvaltningens rapporter som verksamhetsberättelse 20203, Strategisk
plan och budget 2022-20244 samt investeringsplan BUN 2022–20325.Förutom barn- och
utbildningsnämndens största investering i planen, Alléskolan, så finns nu höga
förväntningar på en likvärdig skola efter beslutet om oförändrad skolstruktur inom
grundskolan. Totalt äskas om drygt 537 miljoner kronor under perioden 2022–2026.
Driftskostnad och kostnad för förstudier tillkommer.
Skolvalsperioden inför nästa läsår visar att strömningen är liknande föregående år. De
elever som nyttjar möjligheten till ett fritt skolval söker i första hand skola i Visby. Detta
samtidigt som fristående aktörer utökar sina platser, Atheneskolan + 150 platser och
Guteskolan + 75 platser och att elevsiffrorna för kommande tioårsperiod skrivits ned gör
planeringen vad gäller investeringar svår.
Utmaningarna gällande kompetensförsörjning, ekonomi, elevhälsans möjligheter samt
likvärdighet inom grundskolan kvarstår dock att arbeta med. Utifrån beslutet i nämnd har
ett antal utredningsuppdrag påbörjats. Det handlar framförallt om lokaler (inventering,
underhållsbehov och planerade investeringar), förändring av upptagningsområden (gäller
till exempel var gränsen mellan Stenkyrkas och Väskindes upptagningsområde skall gå) och
ledningsorganisation inom skolformerna. Arbetet med de uppdrag som följde med beslutet
och som Region Gotlands förskolor och grundskolor nu har framför sig kommer att ställa
stora krav på ledarskapet.
Under februari månad 2021 togs det inom förskolan fram ett förslag om åtta (8)
förskoleområden och vilka förskolor som skall tillhöra respektive område. Den nya
organisationsstrukturen innebär att två förskoleområden blir något större och kommer att
ledas av en rektor med två biträdande rektorer. Övriga förskoleområden kommer att ledas
av en rektor och en biträdande rektor. En av styrkorna i denna organisation kommer vara
att alla rektorer bildar en ledningsgrupp för förskolan Gotland tillsammans med chefen för
förskolan och därmed drivs utvecklingen samlat för hela förskolan på Gotland.
En fristående förskola i Visby har utökat sin verksamhet med sjuttiofem (75) platser, vilket
har märkts av på kommunala förskolor, främst i norra Visby, där söktrycket minskat.
För grundskolan pågår arbetet med de olika utredningsuppdragen som kommit från
nämnden. Enligt delegationsordningen kan besluten fattas av chefen grundskola. Ett av
uppdragen handlar om att utveckla barn- och elevhälsan. Det är ett utökat antal elever med
behov av särskilt stöd och det visar sig i ökat antal orosanmälningar, betydligt fler
BUN 2020/1198 § 125
BUN 2021/37 § 4
4 BUN 2021/37 § 17
5 BUN 2021/38 § 26
2
3
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ansökningar om tilläggsbelopp och ansökan om plats på resursskolor. Grundskolan ser en
stor utmaning att klara skollagens krav när det gäller elevers rätt till särskilt stöd.
Här är samarbetet med barn- och elevhälsan mycket viktigt. När det gäller
elevhälsouppdraget konstaterar Skolinspektionen både 2019 och 2020 att Region Gotland
inte uppfyller författningskraven om att arbeta förebyggande och främjande. Föreläggandet
från 2019 kvarstår och inför kommande budgetberedning äskas om tilläggsmedel,
utrymmet finns inte inom egen ram. Se ärende BUN 2019/129 ”Redovisning efter beslut
av Skolinspektionen. Regelbunden tillsyn av huvudman Region Gotland; grundskolan, dnr
SI 2019:1115”.
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, med löpande
anpassningar efter förändrade rekommendationer och beslut. Behovet av stöd från den
centrala förvaltningen har i viss mån ökat i samband med pandemin och är idag något
underbemannad. Utredningsuppdrag från nämnderna har blivit fler, det finns ett ökat antal
Regionövergripande frågor att hantera, inspektioner och revisioner har ökat i antal och
skolpliktsärenden kräver utökad juridisk kompetens. Även barn- och elevhälsan noterar ett
ökat behov, som eventuellt kan kopplas till pandemins påverkan.
Aktiviteterna i kompetensförsörjningsplanen pågår med ökad intensitet. Under våren har
en större gemensam annonseringskampanj genomförts för att täcka grundskolans behov
inför kommande läsår. Syftet har varit att nå ut utanför Gotland och annonseringen har
bland annat skett på ett flertal lärosäten, i sociala medier och på gotlandsbåtarna under
sportlovet. Samarbetet med Uppsala universitet, Campus Gotland har också växlats upp.
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: Barn o utbildningsnämnd 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

1 763

1 770

1 728.16

Tillsvidare

1 427

1 390

1 400.78

355

389

327.39

Tidsbegränsad

Antalet anställda utifrån gällande anställningsavtal har totalt sett ökat med tre personer från
föregående period. Andelen tillsvidareanställda har ökat, medan andelen tidsbegränsat
anställda har minskat.
Organisation: Barn o utbildningsnämnd Datum: 2020-02-01 - 2021-02-28 Vilande: Ej vilande
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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
41 Barn o utbildningsnämnd

1 306.0

1 304.0

411 Utbildningsdirektör

71.4

87.6

412 Ledningsstöd

25.2

8.8

413 Förskola

402.5

416.4

414 Grundskola

697.7

677.4

415 Särskola

51.3

44.3

416 Kulturskola

18.2

16.8

417 Barn- och Elevhälsan

39.7

35.3

418 Kvalitet och utveckling

17.4

Totalt sett visar även måttet över faktiskt arbetad tid en marginell ökning från februari 2020
till februari 2021, med 2,00 heltidsarbetare. Grundskolan står för den största ökningen,
+20,3 heltidsarbetare, kopplad till ett ökat elevinflöde samt till en ökning av elever i behov
av särskilt stöd. Förskolan uppvisar den största minskningen, -13,9 heltidsarbetare, som kan
ses som ett resultat av ett systematiskt arbete med bemanningsfrågorna.
3.2 Sjukfrånvaro
Sjuktal % Jan - Feb 2021

Sjukfrånvaro fg år

Alla kön

6.41%

6.63%

Kvinna

6.72%

7.17%

Man

5.18%

4.44%

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

Den totala sjukfrånvaron inom BUNs ansvarsområde har sjunkit med -0,22 procentenheter
från februari 2020 till februari 2021. För kvinnorna har sjukfrånvaron sjunkit med -0,45
enheter från 7,17 procent 2020 till 6,72 procent 2021. För männens del har den däremot
stigit med +0,74 enheter från 4,44 procent 2020 till 5,18 procent 2021. Sett per avdelning
har sjukfrånvaron minskat, utom för grundskolan (som är den största) som visar en mindre
ökning med +0,39 procentenheter, från 5,98 procent till 6,37 procent. Den näst största
verksamheten, förskolan, noterar en minskning av säsongsbundna sjukdomar, som troligen
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har en koppling till förbättrade hygienrutiner och att färre med sjukdomssymtom vistas i
verksamhetens lokaler. 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 1,2 miljarder kronor. Anslaget har ökat med 23,4 miljoner
kronor i jämförelse med föregående år. Ramökningen motsvarar 1,9 procent.
Ramberäkning 2021 per nämnd/förvaltning
Beslutad av regionstyrelsen 2020-10-22, Alliansens förslag til fullmäktige 2020-11-16
IB 2020
Budgetöverföring till TN, kollektivtrafikavtal, skolskjuts RF § 98
Justerad budget 2020
Besparing
Budgetöverföring till TN, kollektivtrafikavtal, skolskjuts RF § 98

-1 227 676
1 238
-1 226 438
12 700
1 238

Resurfördelning, fler barn och elever

-3 328

Ökning av internhyra

-1 670

Interna priser, RSF

-2 505

Externa avtal

-3 015

Förstudier och planer
Ramtillskott ökade hyror
Personalkostnadskompensation
Budgetöverföring från SON till barn- och elevhälsan, Skolfam

-800
-1 900
-23 452
-1 563

Budgetöverföring till GVN för Särvux

540

Budgetöverföring till GVN till Ungdomsverksamheten, lokaler

400

Budgetram 2021

-1 249 793

Sammanfattning
Prognosen för helåret 2021 visar ett negativt resultat på 13 miljoner kronor. I stort sett
samtliga inlämnade prognoser från avdelningarna visar ett balanserat eller positivt resultat,
förutom särskolan och grundskolan.
Periodens resultat minskar från 6,9 miljoner kronor till 2,4 miljoner kronor vilket gör att
periodens resultat har försämrats med 4,5 miljoner kronor.
Nettokostnaden har för perioden ökat med 8,8 miljoner kronor och motsvarar 2,9 procent
ökningstakten för de egna kostnaderna 2,4 procent och intäkterna 1,7 procent
Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 1,8 miljoner kronor
och avser 25 färre barn och elever. Prognosen för den köpta huvudverksamheten visar på
en negativ avvikelse motsvarande 859 000 kronor och avser 143 fler barn och elever.
Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.
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februari månad med 718 000 kronor samt en periodisering6 för skapande skola7 med 789
000 kronor. För förskolan är ökningstakten för de egna kostnaderna 1,3 procent.
Grundskolan har ett förbättrat resultat för perioden med 264 000 kronor i jämförelse med
2020. Nettokostnaden för grundskolan har minskat med nästan en miljon kronor
motsvarande 9,5 procent. Att nettokostnaden har minskat förklaras framförallt av att det
utgått kompensation för sjukfrånvarokostnader avseende januari och februari månad med
1,1 miljoner kronor. Utvecklingen gällande personalkostnaderna och övriga kostnader är
positiv (högre än tidigare) detta i kombination med ökade intäkter för fler elever. För
grundskolan är ökningstakten för de egna kostnaderna 1,8 procent och intäkterna 2,7
procent. Att utbildningsdirektören visar på ett försämrat resultat förklaras av att HR-chef
som organisatoriskt ligger på avdelningen har valt att inte periodisera statsbidraget för
lärarlönelyftet och karriärtjänster i år, motsvarande cirka 4,7 miljoner kronor. Statsbidraget
är dock medräknat i årsprognosen hos respektive verksamhet.
4.2 Nettokostnadsutveckling
Organisation: Barn o utbildningsnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Utfall Jan - Mar
2021

Utfall Jan- Mar
2020

Förändring

Förändring %

Ekonomirapport

-308 446

-299 680

-8 767

3%

208 211

204 643

3 569

2%

Taxor och Avgifter

10 445

10 429

16

0%

Statsbidrag

22 245

23 105

-861

-4%

Intäkter

Försäljning vara/tjänst

458

899

-441

-49%

Intern resursfördelning

174 106

169 261

4 845

3%

958

949

10

1%

Kostnader

-516 658

-504 322

-12 336

2%

Personal

-213 546

-208 466

-5 079

2%

Köp av tjänst

-24 429

-23 965

-465

2%

Köp huvudverksamhet

-45 801

-43 277

-2 525

6%

-5 141

-5 780

639

-11%

-35 397

-34 575

-822

2%

-3 793

-3 475

-317

9%

-174 013

-169 120

-4 893

3%

-14 538

-15 664

1 126

-7%

Övriga intäkter

Förbrukn. mtrl
Lokaler
Avskrivn. internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Nettokostnaden har för perioden ökat med 8,8 miljoner kronor och motsvarar 2,9 procent
ökningstakten för de egna kostnaderna 2,4 procent och intäkterna 1,7 procent
Intäkter
Intäkterna är totalt 3,6 miljoner kronor högre för 2021 i jämförelse med 2020, ökningen
förklaras av att det är fler barn och elever samt en högre ersättning per barn och elev för
samtliga skolformer, i den högre ersättningen, grundbeloppet, är även sparbetinget
6 Inkomna projektmedel 2020 har överflyttats till 2021
7 Är en satsning på mer kultur i skolan tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet – Medel eftersöks hos

Statens kulturråd
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medräknat för förskolan med 2,3 miljoner kronor och grundskolan med 1,6 miljoner
kronor. Statsbidragen är något lägre vilket förklaras av att statsbidraget för lärarlönelyftet
och karriärtjänster inte har periodiserats för perioden i år i jämförelse med föregående år,
detta motsvarar cirka 4,7 miljoner kronor. Statsbidrag för skolmiljarden ligger på för
perioden med 2,3 miljoner kronor.
Intern resursfördelning avser dels rörliga flödesbidrag vilket är interna ersättningar för barn och elever i de
olika skolformerna, ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet utgår varje
månad till respektive rektor för det antal barn och elever som är inskrivna på verksamheten. Rektor har en
nollbudget, med det menas att barn och elevintäkter som inkommer skall täcka den totala egna kostnaden
för verksamheten avseende alla förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning,
undervisning-personalkostnader, och lärverktyg.
I den interna resursfördelningen ingår även fasta bidrag vilka avser modersmålsundervisning och
tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet är belopp utöver grundbeloppet och är till för barn och elever som behöver
extra stöd på grund av exempelvis fysiska funktionsnedsättningar.
Nedan tabell visar utfallet för barn och elevvolymer i den kommunala verksamheten för
mars månad. En sammanlagd minskning med 78 barn kan ses på förskolan och en ökning
av elever i skolan. Att det är en stor differens för små och stora barn på förskolan förklaras
av att beräkningssättet är förändrat, detta som ett led i den automatisering som görs med
hjälp av det nya barn- och elevadministrativa systemet (Tieto Education). Beräkningen är
nu förenklad enligt följande, det år som barnet fyller tre år är barnet litet på våren och stort
på hösten. Tidigare beräkningar var komplicerade då togs hänsyn till när barnet fyllde sin
31:a månad och när på året barnet fyllde utifrån om barnet skulle betraktas som litet eller
stort.
Verksamhet

2021

2020

Differens

Förskola år 1-2,5

783

427

356

Förskola år 2,5-5

1 373

1 807

-434

Fritidshem

2 355

2 290

65

570

534

36

Grundskola åk 1-3

1 686

1 732

-46

Grundskola åk 4-6

1 779

1 664

115

Grundskola åk 7-9

1 545

1 519

26

10 091

9 973

118

Förskoleklass

Totalt

Kostnader
Kostnaderna är totalt 12,3 miljoner kronor högre för 2021 i jämförelse med 2020, ökningen
motsvarar 2,4 procent. Den största procentuella avvikelsen har gruppen
förbrukningsmaterial häri ligger bland annat måltider, mellanmål, undervisningslitteratur,
lekmaterial och övrigt förbrukningsmaterial, här kan det ses en liten minskning av dessa
kostnader för alla verksamheter. Personalkostnaderna har ökat med 5,1 miljoner kronor
motsvarande 2,4 procent. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 6,5 miljoner
kronor avser löneökningar8 för 2020. Utfallet för köp av huvudverksamhet (enskild
verksamhet samt interkommunalersättning) är högre i jämförelse med samma period
8

Här jämförs lönenivå 2019 med 2020 för perioden januari till och med mars.
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föregående år, utfallet är 2,5 miljoner kronor högre och förklaras av ett högre grundbelopp
samt fler utbetalningar för barn och elever. Nedan tabell visar utfallet för barn och
elevvolymer i mars månad. En sammanlagd ökning kan ses på förskolan och en ökning av
elever i skolan åk F-9.
Verksamhet

2021

2020

Differens

Förskola år 1-2,5

234

152

82

Förskola år 2,5-5

384

458

-74

12

12

0

384

391

-7

91

82

9

Grundskola åk 1-3

241

246

-5

Grundskola åk 4-6

238

229

9

Grundskola åk 7-9

300

281

19

1 884

1 851

33

Ped oms 1-5
Fritidshem
Förskoleklass

Totalt

4.3 Årsprognos
Organisation: Barn o utbildningsnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

Ekonomirapport

-1 249 793

-1 262 748

-12 955

-1 217 551

Intäkter

825 652

815 162

-10 490

827 696

Taxor och Avgifter

42 200

42 650

450

42 642

Statsbidrag

64 081

72 815

8 734

94 587

Försäljning vara/tjänst

21 483

251 881

230 398

4 969

Intern resursfördelning

693 955

443 893

-250 062

681 672

3 934

3 923

-11

3 826

-2 075 445

-2 077 910

-2 465

-2 045 248

-859 050

-862 829

-3 779

-846 757

-90 529

-88 590

1 939

-91 453

-177 561

-178 420

-859

-179 367

-28 184

-30 801

-2 617

-27 527

-144 166

-144 106

60

-142 139

-15 322

-15 091

231

-15 274

-701 795

-698 245

3 550

-677 365

-58 838

-59 828

-989

-65 366

Övriga intäkter
Kostnader
Personal
Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet
Förbrukn. mtrl
Lokaler
Avskrivn. internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Prognosen för helåret 2021 visar ett negativt resultat på 13 miljoner kronor.
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Prognos intern resursfördelning och köp av huvudverksamhet
Kommunalhuvudman
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Summa

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

Differens,
tkr

Budget
volym

Prognos
volym

Differens
volym

Bokslut
tkr
2019

Bokslut
vol.
2019

229 536

227 127

2 409

2 134

2 115

-19

5 192

-49

79 697

78 393

1 304

2 463

2 423

-40

3 776

-121

25 347

25 639

-292

537

543

6

-105

-1

272 790

274 387

-1 597

4 974

5 002

607 370

605 546

1 824

10 108

10 083

28
-25

-6 211
2 652

65
-106

Exkluderar särskild undervisningsgrupp

Friståendehuvudman

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

Differens,
tkr

Budget
volym

Prognos
volym

Differens
volym

Bokslut
tkr
2018

Bokslut
vol.
2018

Förskola

83 014

77 867

5 147

598

590

-8

-11 389

116

Ped. Oms

1 138

1 122

16

12

12

0

119

-1

Fritidshem

9 067

14 017

-4 950

256

396

140

-4 442

188

Förskoleklass

6 756

7 095

-339

88

92

4

318

10

Grundskola
Summa

73 305

74 038

-733

779

786

173 280

174 139

-859

1 733

1 876

7
143

-9 986
-25 380

112
425

11 959

118

-22 728

319

Buffert ingår i förskola (skall flyttas till fritidsv.) med 5 500 tkr

Totalt

780 650

779 685

965

11 841

Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 1,8 miljoner kronor
och avser 25 färre barn och elever. Prognosen för den köpta huvudverksamheten visar på
en negativ avvikelse motsvarande 859 000 kronor och avser 143 fler barn och elever.
Prognosen för den kommunala huvudmannen (interna rörliga flödesbidrag) är framräknad genom att
periodens verkliga utfall för barn och elevtal ligger kvar under våren och sommaren, med en uppräkning för
nyinskrivna barn och elever per månad. Från och med september ligger rektors estimat som prognos och
påräknas den totala prognosen.
Prognosen för den fristående huvudman följer samma princip som den kommunala. Däremot skiljer sig
beräkningen åt för hösten, genom att barn och elevkullar flyttas utifrån ålder, en elev i årskurs nio på våren
ersätts av prognos för en ny elev eller fler elever i förskoleklass för hösten. Samma mönster är för förskolan
där hänsyn tas till utgående sexåringar samt inkommande ett-åringar.
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4.4 Investeringar
Organisation: Barn o utbildningsnämnd
Projektstruktur

Konto: Resultaträkning

Verksamhet: Verksamhetsstruktur

Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Mar

-55 542.0

-5 871.1

-49 670.9

-55 542

25002 IT

-1 900.0

-162.0

-1 738.0

-1 900

25003 IT Surfplattor

-3 900.0

-3 861.6

-38.4

-3 900

-700.0

-700.0

-700

-2 000.0

-2 000.0

-2 000

-14.1

14.1

-14

Investeringsprojekt

25004 IT
Administration
25007
Förskoleplatser
25013 Särskolan,
handik.hjälpm

Avvikelse Aktuell prognos Aktuell prognos
budget 2021
2021
2022
Inmatning
Inmatning

25023 Övriga
bygginv/anordninga

-2 000.0

-184.8

-1 815.2

-2 000

25031
Återanskaffning

-4 000.0

-1 609.5

-2 390.5

-3 986

25045
Polhemsskolan

-2 300.0

-8.4

-2 291.6

-2 300

25054 Väskinde
förskola

-11 742.0

-30.7

-11 711.3

-11 742

25055 Alléskolan

-27 000.0

-27 000.0

-27 000

Investeringspotten (projnr 25031) på fyra miljoner kronor avser återanskaffning och
lärverktyg - förekommande investeringar i utbildningsmiljön exempelvis möbler,
undervisningsmaterial med mera. Potten är utdelad till verksamheten.
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 25045, 25054 samt 25055 avser bygginvesteringar som ska överföras till
tekniska nämnden under 2021.
Förskoleplatser och övriga bygginvesteringar (grundskola projnr 25023) avser
verksamhetsanpassningar, för att skapa förbättring av verksamhetsförutsättningarna. Det
kan gälla exempelvis ombyggnation av entréer, kök toaletter, utemiljöer med mera och
innefattar också möjligheten att ta mot fler förskolebarn.
Alla IT-investeringar som en samlad post avser exempelvis datorer, lärplattor, ITadministration samt annan digital utrustning. Investeringsmedlen beräknas åtgå under 2021.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
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Flöden 2021
Kommunal verksamhet
Antal barn/elever - faktiskt utfall tom mars-aug, estimat sept-dec
Budget

januari
februari mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december
Summa
Årssnitt
754
738
765
783
783
783
783
783
783
623
623
623
623
8 693
724
1 380
1 375
1 374
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 424
1 424
1 424
1 424
16 683
1 390
0
2 463
2 322
2 388
2 355
2 355
2 355
2 355
2 355
2 355
2 558
2 558
2 558
2 558
29 072
2 423
537
554
556
570
570
570
570
570
570
496
496
496
496
6 514
543
1 675
1 681
1 685
1 686
1 686
1 686
1 686
1 686
1 686
1 706
1 706
1 706
1 706
20 306
1 692
1 764
1 779
1 781
1 779
1 779
1 779
1 779
1 779
1 779
1 757
1 757
1 757
1 757
21 262
1 772
1 535
1 545
1 550
1 545
1 545
1 545
1 545
1 545
1 545
1 522
1 522
1 522
1 522
18 453
1 538

Förskola 1-2,5
Förskola 2,5-5
Ped oms
Fritidshem
F-klass
Grundskola 1-3
Grundskola 4-6
Grundskola 7-9
DELSUMMA

10 108

9 994

10 099

10 091

10 091

10 091

10 091

10 091

10 091

10 086

10 086

10 086

10 086

120 983

10 082

Enskild verksamhet
Antal barn/elever - faktiskt utfall tom mars-aug, estimat sept-dec
Budget
Förskola 1-2,5
Förskola 2,5-5
Ped oms 1-5
Ped oms 6-12
Fritidshem
F-klass
Grundskola 1-3
Grundskola 4-6
Grundskola 7-9
DELSUMMA
TOTAL SUMMA

januari
februari mars
april
158
183
210
234
440
390
397
384
12
11
11
12

234
384
12

maj
234
384
12

juni
234
384
12

juli
234
384
12

augusti
september
oktober
november
december
Summa
Årssnitt
234
234
234
234
234
2 733
228
384
314
314
314
314
4 347
362
12
12
12
12
12
142
12
0
0
384
410
410
410
410
4 749
396
91
95
95
95
95
1 109
92
241
248
248
248
248
2 927
244
238
241
241
241
241
2 875
240
300
305
305
305
305
3 624
302

256
88
248
241
290

409
92
248
244
303

396
91
241
239
301

384
91
241
238
300

384
91
241
238
300

384
91
241
238
300

384
91
241
238
300

384
91
241
238
300

1 733

1 880

1 886

1 884

1 884

1 884

1 884

1 884

1 884

1 859

1 859

1 859

1 859

22 506

1 876

11 841

11 874

11 985

11 975

11 975

11 975

11 975

11 975

11 975

11 945

11 945

11 945

11 945

143 489

11 957

UPPFÖLJNING 2021

Utbildning- och arbetslivsförvaltningen, BUN

2021-04-08

Delår 1

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING

Verksamheternas prognos -13 920

Årsresultat och prognoser 2021 BUN, mkr

Bokslut
2020

FÖRVALTNINGSSTAB
POLITISK LEDNING (S Nypelius)

14 173

Resursfördelning, interna

1 824

14 565

Resursfördelning, externa

-859

-16 751

Prognos, totalt -12 955

Prognos
Delår 1
2021

Bokslut

11 987

Prognos
Delår 1
2021

Bokslut
2020

2 892

7 567

-237

-517
597

267

1 779

GRUNDSKOLA
CHEF GRUNDSKOLA (J Norström)

-12 759

-1 165

158

-100

400

1 150

3 404

MODERSMÅLSUNDERVISNING

-851

490

FÅRÖSUND/LÄRBRO/SLITE FO

326

-2 194

-1 253

FÅRÖSUND/LÄRBRO SO

-1 676

120

FOLE STENKYRKA FO

163

380

1 501

956

SLITE SO

-1 000

1 020

ROMA/ DALHEM/ ENDRE FO

300

128

1 714

3 664

FOLE STENKYRKA SO

-1 745

-1 116

TJELVAR FO, ingår Norrb/S:t Hans FO

129

37

505

184

HUMLEGÅRDEN FO

268

3

-1 030

-1 783

-

-684

HUMLEGÅRDEN FO Heden/Myggan spec.av

142

677

STÖD OCH UTVECKLING (B Eriksson)

-2

-828

LÖVSTA RESURSSKOLA

-1 137

-889

NORRBACKA/S:t HANS FO

312

-457

FENOMENALEN (L Berg)

0

169

SOLBERGA SO

0

296

NORRBACKA/S:t HANS FO Språkförskola

116

108

IKT (M Carlsson)

-510

1 061

SOLBERGA SO Språkskolan 4-9

0

-1

VÄSKINDE FO

31

308

KVALITET (B Eriksson)

-499

2 495

TJELVAR SO

-875

-1 191

Väskinde FO Myllan, öppen fsk

56

97

SKJUTSAR (E Löfgren)

0

-1 012

TJELVAR SO Språkskolan F-3

-50

-467

LYCKÅKER FO

314

692

UTBILDNINGSDIREKTÖR (T Flemming)
EKONOMICHEF (J Söderström) Not
HR CHEF (E Edin)
INFORMATÖR (B Engström)
STÖD- O UTVECKLING

KOORDINATOR, Lokal, måltid (Rolf Andersson)

-19
-

FÖRSÖRJNING (R ANDERSSON)
SÄRSKOLAN (S Bendelin)
KULTURSKOLAN (H-Å Norrby)

-4 320
0

-3 306
-362
2 957
464

ROMA /VÄNGE SO
DALHEM/ENDRE/KRÄKLINGBO SO

HUMLEGÅRDEN SO
NORRBACKA/S:t HANS SO

BARN & ELEVHÄLSAN (M Benzcy)
Externa förskola
Externa fritidshem

0
-337

2 571
-8 984

150

622

-3 040

-2 124

VÄSKINDE SO

0

-73

SÖDERVÄRN SO

0

1 536

557

1 255

144

2 708

TERRA NOVA FO

143

609

GRÅBO SO

-1 200

-646

Rörliga flöden, förskola

TERRA NOVA SO

-1 500

-821

Fasta flöden, förskola

KLINTE /SANDA SO

0

1 486

Resursfördelning, förskola

39

KLINTE/SANDA SO Hamnen

0

-153

-339

970

SUDRETS SO

0

-367

Externa grundskola

-733

-9 313

Externa övrigt, buffert förskola/ till fritidsv.

5 500

537

Rörliga flöden, grundskola

-585

10 049

Prognos, totalt

-859

-16 751

Fasta flöden, grundskola

0
-585

13 326

Resursfördelning, grundskola

3 277

SUDRETS FO

67
144

KLINTE/SANDA FO, ingår Roma FO

604

-4 950

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

VÄSTERHEJDE FO

0

Externa förskoleklass

-99

GRÅBO FO

-240

LYCKÅKER SO
VÄSTERHEJDE/ESKELHEM SO

Not

Bokslut
2020

147

UTBILDNINGSDIREKTÖR

FÖRSKOLA
CHEF FÖRSKOLA (Lena Gustavsson)

Prognos
Delår 1
2021

257

1 476

2 409

1 961

0

-722

2 409

1 239
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Regionens revisorer

pågående översynen av den kommunala för- och grundskoleorganisationen visat att Gotland har viss övertalighet av antal för- och grundskolor än
vad det kommunala utjämningssystemet skattar.
Intern kontroll

Bedömning och kommentarer

Finns tydliga rutiner i fakturahanteringen – vem/vilka
gör bedömningar av faktura,
kontroller av innehållet, utbetalningsrutiner, stickprovskontroller?

Delvis uppfylld
Vi bedömer att det finns tydliga rutiner i processen för utbetalning, men
vårt intryck är att det saknas en tydlig
ansvarsfördelning för kontroller i
samband med utbetalningar. Vi har
för granskningen inte fått del av
dokumentation gällande processer
relevanta för hantering av utbetalningar vid köp av huvudverksamhet.
Flera intervjupersoner har vid frågor
om kontroller uppgett att det är en
uppgift som ligger på andra, och
misslyckats med att tydligt redogöra
för processens steg.
Vi bedömer att risk föreligger och att
det finns en sårbarhet i hanteringen
vid exempelvis byte av personal.

Finns det kontroller att den
verksamhet som köps är i
enlighet med vad som
planerades att köpas?

Uppfylld
Nämnden är inte ansvarig beställare
för inköp av huvudverksamhet (varken volym eller utförare), och därför
sker kontrollen snarare genom avstämning mellan planerad och utförd
verksamhet av egen regi, för att säkra
effektivitet och kostnadsminimering.
Antalet elever i de egna verksamheterna bedöms tillräckligt väl möta det
estimerade.

Sker analyser av even- Uppfylld
tuella avvikelser från
Vi bedömer att det sker tillräckliga
budget och planer?
analyser av avvikelser från budget
och planer i form av regelbunden
uppföljning av prognostiserade barn-
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och elevvolymer. Den utvecklade
modellen för prognostisering av volymer har införskaffats som en följd
av de tidigare mindre tillförlitliga prognoserna, vilket vi bedömer tyder på
att åtgärder även vidtas av genomförda analyser.
Finns ändamålsenliga
rutiner för en tydlig
rapportering till nämnd
avseende köpt verksamhet?

Uppfylld
Vi bedömer att det finns ändamålsenliga rutiner för rapportering till nämnd
samt att dialogen mellan förvaltning
och nämnd är god. Rapportering avseende köpt verksamhet ställs till
nämnden på majoriteten av nämndens sammanträden under 2020.

Utifrån genomförd granskning önskar vi lämna följande rekommendationer till
barn- och utbildningsnämnden:
- Då flertal intervjuade inom både utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
och regionstyrelseförvaltningen misslyckats med att tydliggöra processen
och dess inkluderade kontrollmoment för utbetalningar för köp av huvudverksamhet, rekommenderar vi nämnden att säkra att dokumenterade beskrivningar upprättas. Dessa bör inkludera vilka kontroller som ska utföras
och en ansvarig för dessa kontroller utses.
Resultatet av genomförd granskning framgår i sin helhet i bifogad rapport.
Revisionen överlämnar revisionsrapporten till barn- och utbildningsnämnden för
yttrande. Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av granskningens resultat. Svar önskas senast den 30 april 2021.
Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registrator-rs@gotland.se

För Region Gotlands revisorer,

Mats Ågren
Ordförande
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Region Gotlands revisorer genomfört en granskning av köpt
huvudverksamhet inom barn- och utbildningsnämnden. Granskningen ingår i
revisionsplanen för år 2020 och syftar till att bedöma om barn- och utbildningsnämnden
har en tillräcklig intern kontroll avseende köpt verksamhet samt om verksamheten
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt med utgångspunkt i analyser om vilken verksamhet
som ska köpas.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att verksamheten bedrivs på
ett ändamålsenligt sätt men att barn- och utbildningsnämnden inte helt har en tillräcklig
intern kontroll avseende köpt verksamhet.
Finns en tydlighet i vilken verksamhet som skall köpas och i vilken omfattning det
ska ske?
Uppfylld. Vi bedömer att det i utbildnings- och arbetslivsförvaltningens internbudget finns
tydliga prognoser över antal barn och elever i uppdelat på respektive skolform och egen
eller enskild regi. Granskning visar att estimerade volymer stämmer relativt väl med
utfall, och att den nya statistiska modellen än bättre estimerar volymer.
Är budgeterade nivåer för köpt verksamhet rimlig med hänsyn till exempelvis
kapacitetsbrist inom regionen och politiska ambitioner att hålla en god
tillgänglighet/valfrihet?
Uppfylld. Vi bedömer att budgeterade nivåer för köpt verksamhet är rimliga med hänsyn
till behov. Det finns vissa svårigheter att få ekonomin att gå ihop bland annat för
grundskolan, och flera representanter uppger svårigheter att skapa fullgod geografisk
tillgänglighet i viss verksamhet. Samtidigt har den pågående översynen av den
kommunala för- och grundskoleorganisationen visat att Gotland har viss övertalighet av
antal för- och grundskolor än vad det kommunala utjämningssystemet skattar.
Finns tydliga rutiner i fakturahanteringen – vem/vilka gör bedömningar av faktura,
kontroller av innehållet, utbetalningsrutiner, stickprovskontroller?
Vi bedömer att det finns tydliga rutiner i processen för utbetalning, men vårt intryck är att
det saknas en tydlig ansvarsfördelning för kontroller i samband med utbetalningar. Vi
har för granskningen inte fått del av dokumentation gällande processer relevanta för
hantering av utbetalningar vid köp av huvudverksamhet. Flera intervjupersoner har vid
frågor om kontroller uppgett att det är en uppgift som ligger på andra, och misslyckats
med att tydligt redogöra för processens steg.
Vi bedömer att risk föreligger och att det finns en sårbarhet i hanteringen vid exempelvis
byte av personal.
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Finns det kontroller att den verksamhet som köps är i enlighet med vad som
planerades att köpas?
Nämnden är inte ansvarig beställare för inköp av huvudverksamhet (varken volym eller
utförare), och därför sker kontrollen snarare genom avstämning mellan planerad och
utförd verksamhet av egen regi, för att säkra effektivitet och kostnadsminimering.
Antalet elever i de egna verksamheterna bedöms tillräckligt väl möta det estimerade.
Sker analyser av eventuella avvikelser från budget och planer?
Uppfylld. Vi bedömer att det sker tillräckliga analyser av avvikelser från budget och
planer i form av regelbunden uppföljning av prognostiserade barn- och elevvolymer.
Den utvecklade modellen för prognostisering av volymer har implementerats som följd
av de tidigare mindre tillförlitliga prognoserna, vilket vi bedömer tyder på att åtgärder
även vidtas av genomförda analyser.
Finns ändamålsenliga rutiner för en tydlig rapportering till nämnd avseende köpt
verksamhet?
Uppfylld. Vi bedömer att det finns ändamålsenliga rutiner för rapportering till nämnd
samt att dialogen mellan förvaltning och nämnd är god. Rapportering avseende köpt
verksamhet ställs till nämnden på majoriteten av nämndens sammanträden under 2020.
Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning önskar vi lämna följande rekommendationer till barn- och
utbildningsnämnden:
-

Då flertal intervjuade inom både utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
regionstyrelseförvaltningen misslyckats med att tydliggöra processen och dess
inkluderade kontrollmoment för utbetalningar för köp av huvudverksamhet,
rekommenderar vi nämnden att säkra att dokumenterade beskrivningar upprättas.
Dessa bör inkludera vilka kontroller som ska utföras och en ansvarig för dessa
kontroller utses.
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Inledning
Bakgrund
Köpt huvudverksamhet utgör en väsentlig del av Regionen Gotlands externa kostnader.
I bokslutet 2019-12-31 uppgick köpt huvudverksamhet till 1 046 mnkr vilket motsvarade
16 procent av regionens verksamhetskostnader (35 % av verksamhetens kostnader exkl
personalkostnader) och utgör därmed regionens näst största kostnadspost.
Utifrån genomförd risk och väsentlighetsanalys har regionens revisorer beslutat att
genomföra en fördjupad granskning avseende köpt huvudverksamhet med fokus på tre
stora huvudverksamhetsområden – vård (HSN), skola (BUN) och omsorg (SN).
Samtliga tre nämnder redovisade negativa budgetavvikelser för 2019 varför det är
väsentligt att nämnderna vidtar adekvata åtgärder för att säkerställa att verksamheten
bedrivs ändamålsenligt och ur ekonomiskt perspektiv tillfredsställande. Föreliggande
granskning avser verksamhetsområdet omsorg och omfattar därmed barn- och
utbildningsnämnden.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden har en
tillräcklig intern kontroll avseende köpt verksamhet samt om verksamheten bedrivs på
ett ändamålsenligt sätt med utgångspunkt i analyser om vilken verksamhet som ska
köpas.
För att uppnå syftet med granskningen har följande revisionsfrågor formulerats:
Ändamålsenlig verksamhet
●

Finns en tydlighet i vilken verksamhet som skall köpas och i vilken omfattning det
ska ske? (Finns analyser av vilken verksamhet som ska köpas ur ett
kvalitetsperspektiv och vilken verksamhet som ska köpas av andra skäl?)

●

Är budgeterade nivåer för köpt verksamhet rimlig med hänsyn till exempelvis
kapacitetsbrist inom regionen och politiska ambitioner att hålla en god
tillgänglighet/valfrihet?

Intern kontroll
●

Finns tydliga rutiner i fakturahanteringen – vem/vilka gör bedömningar av faktura,
kontroller av innehållet, utbetalningsrutiner, stickprovskontroller?

●

Finns det kontroller att den verksamhet som köps är i enlighet med vad som
planerades att köpas?

●

Sker analyser av eventuella avvikelser från budget och planer?

●

Finns ändamålsenliga rutiner för en tydlig rapportering till nämnd avseende köpt
verksamhet?
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Revisionskriterier
●

Kommunallag

●

Lag om kommunal bokföring och redovisning

●

Regionens styrande och stödjande dokument

●

Speciallagstiftning så som Skollag (2010:800)

Metod och avgränsning
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, kontoanalys samt genom
intervjuer med berörda tjänstemän och förtroendevalda. Totalt har fyra intervjuer
genomförts digitalt med ekonomichef på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
administratör på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, enhetschef för ekonomiservice
på regionstyrelseförvaltningen samt med med barn- och utbildningsnämndens
presidium.
Granskningen avgränsas till revisionsfrågorna enligt ovan. Granskningsobjekt är barnoch utbildningsnämnden. Då utförande förvaltning, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, även delar styrs av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
innebär detta att enbart delar av förvaltningens uppgifter är föremål för denna
granskning. Exempelvis omfattas inte köp av gymnasieverksamhet.
Samtliga intervjuade har haft möjlighet att sakgranska rapporten.
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Iakttagelser
Verksamheter i egen respektive enskild regi
Barn- och utbildningsnämnden inom Region Gotland ansvarar för förskoleverksamhet,
fritidshem, grundskola, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola samt Fenomenalen
Science Center på Gotland. Arbetet sköts av Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
som även till delar styrs av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Förskolan
respektive grundskolan är organiserade avdelningar under ledning av två
verksamhetsansvariga chefer vilka leder sina respektive rektorer.
Enligt statistik från Kolada hade Region Gotland 62 förskolor 2019, varav 41 drevs i
kommunal regi. Enligt Region Gotland finns för närvarande 31 grundskolor i egen regi
samt fem fristående grundskolor med fyra huvudmän inom Gotlands geografiska
område. På alla regionens egna grundskolor med förskoleklass upp till skolår 6 finns
även integrerade fritidshem (med undantag för en enhet). Skolåren 7-9 finns på sex
orter. Region Gotland erbjuder inte pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) i egen regi,
utan detta erbjuds i fristående pedagogisk omsorg på ön. Se bilaga för statistik.

Budgeterad och planerat köp av huvudverksamhet
Finns en tydlighet i vilken verksamhet som skall köpas och i vilken omfattning det
ska ske?
I Sverige gäller skolplikt enligt lag barn i åldern sex till sexton år. Från 2018 fick alla
sexåringar i Sverige obligatorisk skolgång redan i förskoleklass utan någon större debatt
då de flesta partier i Sveriges Riksdag biföll förslaget. Om en elev har gått om en eller
flera årskurser kan skolplikten i stället upphöra ett år senare, dock senast när eleven
fyller 18 år. Detta innebär att Region Gotland har ansvar för att alla barn folkbokförda i
regionen även går i skolan. Utgifterna för detta kan genom skolpeng tillfalla den egna
verksamheten, alternativt en annan huvudman (fristående, eller annan kommunal). Den
friskolereform som genomfördes i Sverige 1992 möjliggjorde för elever eller
vårdnadshavare att själva välja utförare av utbildningsverksamhet. Kommunala
huvudmän har kostnadsansvaret och måste betala skolpeng till den aktör som haft
eleven eller barnet i sin regi. Det innebär att kommuner och regioner för området inte
själva äger att påverka i vilken omfattning huvudverksamheten ska köpas. Deras
främsta påverkansmetod ligger istället i att säkra att storleken på den egna verksamhet
som bedrivs matchar efterfrågan.
För barn- och utbildningsnämnden bygger budgeten i huvudsak på prognostiserade
elevflöden - det vill säga hur många barn och elever som för budgetåret kommer att
omfattas av nämndens respektive skolformer. Planering av verksamhet sker i Strategisk
plan och budget utifrån estimerad barn- och elevvolym. Barn- och utbildningsnämnden
beslutade den 20 mars 2019 att använda en ny prognosmodell för planeringsunderlag
inför budget 2020. Estimeringen av väntade elevantal ges av en statistisk
beräkningsmodell baserad på befolkningsprognos 2019-2028, där barn och elever
kategoriseras barn och elever enligt åldersintervall till respektive skolform. Antaganden
om fördelningar baseras på föregående årsbokslut (exempelvis fördelningen av barn
och elever mellan huvudmän). När barn och elevtalen är framräknade per åldersintervall
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Är budgeterade nivåer för köpt verksamhet rimlig med hänsyn till exempelvis
kapacitetsbrist inom regionen och politiska ambitioner att hålla en god
tillgänglighet/valfrihet?
Budgeten till respektive verksamhetsform fördelas utifrån skolpeng (det så kallade
grundbeloppet och eventuella tilläggsbelopp) på lika villkor för alla huvudmän inom en
kommun/region. I utbildnings- och arbetslivsförvaltningens internbudget 2020 anges
prislista för interkommunal ersättning. Ersättningen är uppdelad på olika åldrar inom
förskoleverksamhet, förskoleklass, fritidshem samt grundskola. För varje verksamhet
anges månatligt och årligt belopp. I internbudgeten återfinns även tilläggsbelopp för de
olika verksamheterna. För enskild verksamhet anges årsbelopp inklusive
momskompensation och avdrag för intäkter. I bilaga 2 finns tabeller över interkommunal
ersättning samt grundbelopp i sin helhet.
Nämndens budget har sedan 2012 väl följt nettokostnadsutvecklingen, vilket tydliggörs i
verksamhetsberättelse 2019 (se diagram nedan). Nettokostnadsutvecklingen för
nämnden har ökat med 2,9 procent, motsvarande med 11 miljoner kronor, mot år 2018.
Ökningen förklaras av fler barn och elever samt minskade externa intäkter. Nämnden
kompenseras år 2020 med 40,8 miljoner kronor för ökade barn- och elevvolymer.
Nettokostnadsutveckling mot slutgiltig budgetram, 2012-2019

Källa: Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2019
Intervjuade representanter beskriver att det funnits svårigheter med att få ekonomin att
gå ihop för grundskolan. För 2020 prognostiseras ett underskott om ca 7 mnkr. Inom
förskolan är den ekonomiska situationen bättre, men den geografiska tillgängligheten till
förskola är ett problem som arbetas med.
Inför budgetarbetet 2020 fick förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av den
kommunala för- och grundskoleorganisationen. Uppdraget att utreda framtidens
skolorganisation på Gotlan kommer från Regionfullmäktige1. Ett av syftena är att
kostnadsbilden för verksamheten ska närmar sig referenskostnaden i
kostnadsutjämningssystemet, med en minst bibehållen kvalitetsnivå. Barn- och
utbildningsnämnden fick 220 ett besparingsbeting på 20 miljoner kronor, och mer är att
vänta kommande år. Samtidigt står för- och grundskolans verksamheter inför
utmaningar i nationell brist på legitimerade lärare - vilket måste hanteras under
1

RF 2019-06-17 § 188
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kommande år. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner väntas antalet barn i Sverige
öka med 350 000 de kommande tio åren. Ökningen sker i alla skolformer – från förskola
till vuxenutbildning – samtidigt. För att kunna möta behovet skulle 77 000 lärare behöva
rekryteras till förskola och skola bara de närmaste fem åren, vilket ställer stora krav
både på stat såväl som på huvudmännen.
Den första rapporten2 från översynen av den kommunala för- och
grundskoleorganisationen beskriver bland annat att Gotland har fler förskolor och
grundskolor än vad de enligt den beräknade utjämningen behöver. I det kommunala
utjämningssystemet baseras beräkningarna på att regionen har 24 grundskolor. För
närvarande finns det 36 grundskolor i kommunal och fristående regi (exklusive
resursskolor) på Gotland.

Kontroll av köp och rutiner i fakturahantering
Finns tydliga rutiner i fakturahanteringen – vem/vilka gör bedömningar av faktura,
kontroller av innehållet, utbetalningsrutiner, stickprovskontroller?
Enligt Skollag (2010:800) har kommuner som tagit in elever i sina skolor vilka inte är
hemmahörande i kommunen rätt till ersättning för de kostnader som utbildningen för
med sig. Ersättningen betalas ut från den aktuella elevens hemkommun, och definieras
som en interkommunal ersättning. Skollagen anger inga beräkningsgrunder eller
bidragsbelopp, utan ersättningen ska baseras på den utbildande kommunens
självkostnad, såvida inte kommunerna har kommit överens om annan ersättningsnivå.
Till följd av detta måste kommunerna själva utveckla regler och beräkningsgrunder
avseende resursfördelning till friskolor och för pris per elev i den egna verksamheten.
Fristående verksamheter har enligt Skollagen rätt till ersättning, vilken ska bestämmas
på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till egna
motsvarande verksamheter. Både kommunala och fristående skolor får således sina
intäkter från en skolpeng i resursfördelningsmodellen som ska täcka de utgifter skolan
har för lärare, undervisningsmaterial, lokaler, skolmåltider, elevhälsa, administration och
moms. För grundskola är regionen ålagd att betala ut grundbelopp till de fristående
huvudmän som fått tillstånd att bedriva skolverksamhet av skolinspektionen. För
förskola gäller att tillstånd ska finnas av ansvarig nämnd.
Kontroller görs i två huvudsyften, dels att säkra att regionen inte genomför felaktiga
utbetalningar, och dels att säkra att elever folkbokförda i regionen återfinns i
skolverksamhet.
Utbetalningar sker inte efter traditionell fakturering, utan all utbetalning till andra
huvudman görs utifrån inkommet underlag. Detta sker månadsvis i form av utnyckling av
en tolftedel av grundbeloppet. Utbetalningarna baseras på inrapporterade volymer i
regionens verksamhetssystem (Procapita), vilket kallas elevregistreringsprogrammet.
Elever hemmahörande i regionen rapporteras in av ansvarig skoladministratör,
månadsvis, i systemet. Inrapporterade volymer kontrolleras av ansvarig administratör på
förvaltningen. Denne kontrollerar att volymerna som rapporteras in bedöms rimliga, att
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samtliga barn folkbokförda i regionen även återfinns inrapporterade i en
skolverksamhet, och att inte elever rapporteras in från flera verksamheter.
Administratören säkrar även att korrekta grund- och tilläggsbelopp inkluderas i underlag
för utbetalning. Elevsystemet är kopplat mot Skatteverkets folkbokföringsregister, men
övriga kontroller sker till stor del genom manuell handpåläggning och analys, och görs i
egna excel-filer. Ett samarbete har inletts med tjänsteperson som har motsvarande
uppgifter för gymnasiet i syfte att minska sårbarheten och kunna täcka upp för varandra
vid behov. Arbetet beskrivs i dagsläget som manuellt och tidskrävande eftersom
Procapita är fristående från ekonomi- och faktureringssystemet. Ett byte av
elevregistreringssystem till Tieto Education pågår. I det nya systemet finns möjlighet till
en mer automatiserad hantering.
Gotland har som följd av sitt geografiska läge en väldigt låg andel elever hos annan
kommunal huvudman (observera att gymnasieverksamheten inte omfattas av
granskningen). De fristående huvudmännen till vilka de gör utbetalningar är även dessa
till nästan uteslutande del geografiskt placerade inom regionen, och har själva en väldigt
låg andel elever tillhörande annan kommun. Som följd av detta uppges att regionen och
huvudmännens administratörer har en mycket god kontakt och ett välfungerande
samarbete.
Underlag för utbetalningarna attesteras sedan av förvaltningens ekonomichef, vilken har
attesträtt på kto 463. Enligt uppgift genomförs rimlighetskontroll av summorna som
betalas ut regelbundet. Sammanställda och beslutsattesterade underlag vidarebefordras
till en ekonomiassistent på ekonomiservice inom regionstyrelseförvaltningen. Denne
ansvarar för utföra utbetalningar till huvudmän enligt förvaltningens underlag.
Ovanstående beskrivna process och kontroller har inte kunnat verifieras mot
rutinbeskrivning eller dokumentation. Flera intervjupersoner har vid frågor om kontroller
uppgett att det är en uppgift som ligger på andra, och misslyckats med att tydligt
redogöra för processens steg.
Kontoanalys och stickprov
Vi har för granskningen tagit del av ett antal upprättade underlag. Samtliga innehåller
önskvärd info om period, antal elever fördelade över årskurs/åldersintervall, berörd
huvudman samt grund för tilläggsbelopp. Ett stickprov om tio fristående huvudmän från
transaktionsutdrag kto 463 visade att samtliga kontrollerade huvudmän har aktuellt
tillstånd att bedriva verksamhet.
Kostnader för köp av huvudverksamhet redovisas enligt kommun-bas kontoplan på
konto 463. Sveriges Kommuner och Regioner tydliggör i kontoplanen att “Den ersättning
som lämnas ska motsvara utförd prestation. Med köpt verksamhet avses kostnader för
verksamheter som bedrivs av l privata företag, föreningar, stiftelser eller andra
kommuner och regioner för de egna invånarnas del.” Nedan beskrivs kort transaktioner
på konto 463 köp av verksamhet, för perioden januari 2020 till november 2020.
Den aktör som nämnden köpte mest huvudverksamhet från under perioden 20200101
till 20201130 var Pysslingen förskolor och skolor AB. Köpen uppgick till drygt 46 425 tkr,
vilket motsvarar 29,8 procent av det totala bokförda transaktionsbeloppet på kto 463.
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Av de 288 transaktioner som bokförts under perioden var det genomsnittliga
månadsbeloppet 549 259 kronor, och mediantransaktionen 240 501 kronor. Bland de
huvudmän som återfinns på kto 463 under 2020 är 13 utförare andra kommuner. Ingen
av de kommunala huvudmän har fått ersättning under samtliga granskade elva
månader, utan det rör som om som mest sex berörda månader (Enköpings kommun
fem månader, Lunds kommun sex månader och Ödeshög kommun sex månader). Av
de 36 transaktioner som gjorts till annan kommunal huvudman är det genomsnittliga
transaktionsbeloppen 20 213 kronor per månad. Medianvärdet var 8 411 kronor.
Nedan illustreras bokförda transaktioner för ett urval huvudmän per månad.

De förändringar som visas under höstens tidiga månader ligger inom ramen för
förväntad fluktuation. Det är under de månaderna som flest förändringar och aktiva
byten av skolan, förskola och annan verksamhet görs.
Finns det kontroller att den verksamhet som köps är i enlighet med vad som
planerades att köpas?
För huvudverksamhet inom barn- och utbildningsnämndens område är det som tidigare
tydliggjort inte nämnden eller förvaltningen som är beställare av köpt verksamhet. Det är
vårdnadshavare och elever som väljer utförande huvudman (givet att denne är godkänd
av Skolinspektionen alternativt barn- och utbildningsnämnden för att bedriva
verksamhet). Regionen är skyldig att ersätta den huvudman som haft barnet eller eleven
i sin verksamhet. Det som kontrolleras är således budgetering för egen verksamhet,
samt att de utbetalningar som gjorts för köp av huvudverksamhet bedöms rimliga.
Kontroll av utförarens tillstånd görs enligt uppgift i samband med månadsvisa
framtagande av underlag av administratör till ekonomiservice.
Nämndens manövreringsutrymme inom frågeställningen ligger snarare för den
verksamhets som erbjuds i egen regi. Eftersom betalningsansvaret ligger på nämndens
budget oavsett utförare, är deras medel för att styra kostnaderna främst förknippade
med att säkra att egna verksamheter så väl som möjligt budgeteras och planeras för att
möta faktiska elevbehov - alltså att antalet tomma platser är så få som möjligt. En
betydande del i arbetet att säkra detta är den omfattande utredning av framtidens för-
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och grundskoleverksamhet som ännu inte har beslutats. För vidare läsning se i avsnittet
redogörelse för den andra revisionsfrågan, “Är budgeterade nivåer för köpt verksamhet
rimlig med hänsyn till exempelvis kapacitetsbrist inom regionen och politiska ambitioner
att hålla en god tillgänglighet/valfrihet?”.
Sker analyser av eventuella avvikelser från budget och planer?
På kontonivå görs kontroller av ansvarig ekonomichef, som följer periodiseringar och
belopp mot elevvolymer för att säkra korrekta flöden och utnycklingar.
Utbetalningar till andra huvudmän och verksamhet i egen regi analyseras i delårs- och
årsredovisning samt i Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse. I
verksamhetsberättelse 2019 redovisas budgeterade volymer och belopp tillsammans
med faktiska utfall för nämndens olika verksamheter, uppdelat på egen regi och
fristående huvudman. Utbetalningarna till fristående huvudman har en avvikelse på 23,6
miljoner kronor, vilken förklaras av ökade ickebudgeterade volymer.
Nämndens internkontrollplan för 2020 omfattar kontrollmoment avseende uppföljning av
kostnader och intäkter. Denne fokuserar dock på de inköp där regionen även är
beställare av tjänsten eller varan, och omfattar kontrollmoment avseende exempelvis
attestreglemente.
En förändring som genomförts efter budget- och plananalys är införandet av den nya
statistiska modellen för prognostisering av elevfördelning. Även den nämnda utredning
av framtidens för- och grundskoleverksamhet som genomförts under året utgår till del
från avvikelse i budget och planer.

Rapportering till nämnd
Finns ändamålsenliga rutiner för en tydlig rapportering till nämnd avseende köpt
verksamhet?
Köp av huvudverksamhet rapporteras till nämnden genom skriftliga rapporter i samband
med delårsrapport och årsredovisning, samt under hösten i form av månadsrapporter. I
månadsrapporterna redovisas budget, utfall och prognos för enskild verksamhet.
Föredragande sker av förvaltningens ekonomichef. De för granskningen intervjuade
nämndrepresentanterna uppger att de är nöjda med den rapportering de får inom
området från förvaltningen. Dialogen med förvaltningen beskrivs som god.
Tabellen nedan visar de nämndmöten under 2020 vid vilka vi genom granskning av
material i respektive kallelse kan verifiera att rapportering avseende köpt
huvudverksamhet har genomförts.
Enligt ekonomiansvarig har även mars innehållit ekonomisk rapportering av köpt
verksamhet, vilket dock inte kunnat verifieras i kallelse.
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Revisionell bedömning
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att verksamheten bedrivs på
ett ändamålsenligt sätt men att barn- och utbildningsnämnden inte helt har en tillräcklig
intern kontroll avseende köpt verksamhet. Bedömningen grundar sig mer specifikt på
utfallet av delbedömningen av följande revisionsfrågor.

Revisionsfråga

Bedömning

Finns en tydlighet i vilken
verksamhet som skall köpas och i
vilken omfattning det ska ske?

Uppfylld
Vi bedömer att det i utbildnings- och
arbetslivsförvaltningens internbudget finns
tydliga prognoser över antal barn och elever i
uppdelat på respektive skolform och egen
eller enskild regi. Granskning visar att
estimerade volymer stämmer relativt väl med
utfall, och att den nya statistiska modellen än
bättre estimerar volymer.

Är budgeterade nivåer för köpt
verksamhet rimlig med hänsyn till
exempelvis kapacitetsbrist inom
regionen och politiska ambitioner
att hålla en god
tillgänglighet/valfrihet?

Uppfylld
Vi bedömer att budgeterade nivåer för köpt
verksamhet är rimliga med hänsyn till behov.
Det finns vissa svårigheter att få ekonomin att
gå ihop bland annat för grundskolan, och flera
representanter uppger svårigheter att skapa
fullgod geografisk tillgänglighet i viss
verksamhet.
Samtidigt har den pågående översynen av
den kommunala för- och
grundskoleorganisationen visat att Gotland
har viss övertalighet av antal för- och
grundskolor än vad det kommunala
utjämningssystemet skattar.

Finns tydliga rutiner i
fakturahanteringen – vem/vilka gör
bedömningar av faktura, kontroller
av innehållet, utbetalningsrutiner,
stickprovskontroller?

Delvis uppfylld
Vi bedömer att det finns tydliga rutiner i
processen för utbetalning, men vårt intryck är
att det saknas en tydlig ansvarsfördelning för
kontroller i samband med utbetalningar. Vi
har för granskningen inte fått del av
dokumentation gällande processer relevanta
för hantering av utbetalningar vid köp av
huvudverksamhet. Flera intervjupersoner har
vid frågor om kontroller uppgett att det är en
uppgift som ligger på andra, och misslyckats
med att tydligt redogöra för processens steg.
Vi bedömer att risk föreligger och att det finns
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en sårbarhet i hanteringen vid exempelvis
byte av personal.
Finns det kontroller att den
verksamhet som köps är i enlighet
med vad som planerades att
köpas?

Uppfylld
Nämnden är inte ansvarig beställare för inköp
av huvudverksamhet (varken volym eller
utförare), och därför sker kontrollen snarare
genom avstämning mellan planerad och
utförd verksamhet av egen regi, för att säkra
effektivitet och kostnadsminimering. Antalet
elever i de egna verksamheterna bedöms
tillräckligt väl möta det estimerade.

Sker analyser av eventuella
avvikelser från budget och planer?

Uppfylld
Vi bedömer att det sker tillräckliga analyser av
avvikelser från budget och planer i form av
regelbunden uppföljning av prognostiserade
barn- och elevvolymer. Den utvecklade
modellen för prognostisering av volymer har
införskaffats som en följd av de tidigare
mindre tillförlitliga prognoserna, vilket vi
bedömer tyder på att åtgärder även vidtas av
genomförda analyser.

Finns ändamålsenliga rutiner för en
tydlig rapportering till nämnd
avseende köpt verksamhet?

Uppfylld
Vi bedömer att det finns ändamålsenliga
rutiner för rapportering till nämnd samt att
dialogen mellan förvaltning och nämnd är
god. Rapportering avseende köpt verksamhet
ställs till nämnden på majoriteten av
nämndens sammanträden under 2020.

Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning önskar vi lämna följande rekommendationer till barn- och
utbildningsnämnden:
-

Då flertal intervjuade inom både utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
regionstyrelseförvaltningen misslyckats med att tydliggöra processen och dess
inkluderade kontrollmoment för utbetalningar för köp av huvudverksamhet,
rekommenderar vi nämnden att säkra att dokumenterade beskrivningar upprättas.
Dessa bör inkludera vilka kontroller som ska utföras och en ansvarig för dessa
kontroller utses.
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2021-01-20

Carin Hultgren

Charlotta Franklin

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från den 5 maj 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/90
6 april 2021

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Revisionsrapport - Köp av huvudverksamhet BUN 2020 (RS
2021/140:1)
Förslag till beslut

•

Nämnden inger förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC genomfört
en granskning om barn- och utbildningsnämnden har en tillräcklig intern kontroll
avseende köpt verksamhet samt att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt
med utgångspunkt i analyser om vilken verksamhet som ska köpas.
Efter genomförd granskning är den samlade revisionella bedömningen att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt men att barn- och utbildningsnämnden
inte helt har en tillräcklig intern kontroll avseende köpt verksamhet.
Barn- och utbildningsnämnden har inte tillräcklig intern kontroll utifrån följande
revisionsfråga:
-

Finns tydliga rutiner i fakturahanteringen – vem/vilka gör bedömningar av faktura,
kontroller av innehållet, utbetalningsrutiner, stickprovs-kontroller?

Följande rekommendation lämnas till barn- och utbildningsnämnden:
-

Då flertal intervjuade inom både utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
regionstyrelseförvaltningen misslyckats med att tydliggöra processen och dess inkluderade
kontrollmoment för utbetalningar för köp av huvudverksamhet, rekommenderar vi
nämnden att säkra att dokumenterade beskrivningar upprättas. Dessa bör inkludera vilka
kontroller som ska utföras och en ansvarig för dessa kontroller utses.

Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av
granskningens resultat. Svar önskas senast den 30 april 2021.
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Förvaltningens svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas är som följer:
Förvaltningen har upprättat dokumenterade rutiner som säkerställer;
Ansvarsfördelning för kontroller i samband med utbetalningar
 Processer relevanta för hantering av utbetalningar vid köp av huvudverksamhet
 En tydlighet som redogör för processens olika steg.


Bedömning

Förvaltningens bedömning är att de upprättade rutinerna som kommer att gälla från
och med hösten 2021 då utbetalningarna automatiseras motsvarar det som
revisorerna efterfrågar, se bilaga. Tiden fram tills det att utbetalningarna kommer att
automatiseras, har ekonomichef och controller från RSF uppdraget att noggrant
beakta de manuella rutiner som idag förekommer och kontrollera att inga brister
uppstår.
Beslutsunderlag

Revisionsrapport samt missiv, PwC
Förvaltningens upprättade rutiner för ersättning till enskilda huvudmän
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-06
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
PwC
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Rutin

BUN
30 mars 2021

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Rutiner för ersättning till enskilda huvudmän
Inledning

Rutiner för ersättning till förskolor, grundskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem
beskrivs nedan under rubrikerna ”Förutsättningar i verksamhetssystem”, där
systemets funktion för detta redovisas, samt ”Praktiska rutiner” där de månatliga
rutinerna för utbetalning av ersättningar beskrivs.
Förutsättningarna i verksamhetssystem

Underlaget för ersättningar till förskolor beräknas i verksamhetssystemet för, bland
annat, barnomsorg. Systemet heter Tieto Education och leverantör är TietoEvry AB.
En förutsättning för att kunna använda systemet i detta syfte är att Region Gotlands
ersättningsmodell finns definierad i form av ett regelverk i Tieto Education.
Det kan på en övergripande nivå innebära att man anger att förvaltningen tillämpar
månatlig utbetalning av ersättning för barn och elever folkbokförda i Region
Gotland.
Vidare definierar förvaltningen förutsättningar och belopp för de olika typerna av
ersättningar som beräknas per barn och elev i respektive skolform.
Förvaltningen kan också ange fasta ersättningar som till exempel betalas ut
månatligen till vissa förskolor och grundskolor exempel på sådan ersättning är
tilläggsbelopp.
Verksamhetens regelverk i form av belopp och kontering kontrolleras ”med två i
förening” – controller från regionstyrelseförvaltning och systemförvaltare för Tieto
Education
Praktiska rutiner

En grundförutsättning för korrekta ersättningar är att placeringarna är rätt
registrerade och aktuella utifrån meddelat mätdatum.
Ansvaret för placeringarna det vill säga inrapporterade barn och elever vilar på
respektive huvudman.
Ersättningarna skall vara respektive huvudman tillhanda senast den 15:e varje månad.
Det praktiska rutinerna med själva arbetet med utbetalningen påbörjas direkt efter
det att den interna placeringsadministrationen har kontrollerat och registrerat utifrån
huvudmannens inrapporterade elevvolym. Därefter görs en beräkning av samtliga
placeringars ersättningar och enheters tilläggsbelopp för innevarande månad görs.
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Efter beräkningen för innevarande månad görs en korrigeringsberäkning för
föregående månad. Där korrigeras eventuella förändringar i placeringars omfattning.
Om behov av rättningar behöver göras mer än en månad tillbaka finns möjlighet att
lägga till manuella korrigeringar i underlaget för felaktigheter i placeringar.
Innan en så kallad ”Integration” görs, kontrolleras underlaget av systemförvaltaren
och ett betalningsunderlag för attest skapas. Betalningsunderlaget innehåller
information om varje huvudmans totala ersättning och hur det har konterats,
underlaget skall kontrolleras och attesteras av förvaltningens ekonomichef.
När underlaget är attesterat (och kopia skickad till ekonomienheten) görs en
integration vilket innebär att två filer skapas av Tieto Education; en fil med
betalningsuppdrag samt en bokföringsfil för inläsning i ekonomisystemet. Systemet
Ties hämtar filerna från anvisad plats (där Tieto Education läser ut
integrationsfilerna) för att sedan dupliceras. En uppsättning av filer flyttas sedan till
ekonomisystemets integrationsmapp och en uppsättning av filer flyttas till
mappstruktur för arkivering.
Utvalda personer på ekonomiservice initierar importen av betalningsuppdraget
genom särskild rutin. Denne kontrollerar efter inläsningen resultatet i
leverantörsreskontran samt att motsvarande bokföring ser korrekt ut (via
transaktionsöversikten). Endast i undantagsfall sker kontroll mot
utbetalningsunderlaget som signerats av behörig. Exempelvis vid felsökning och
kontroll av dublettbetalningar.
I händelse av att signal om att betalningsuppdraget är felaktigt meddelas avsändaren
av filen (betalningsuppdragen) samt vidtas motsvarande rättning av
korresponderande bokföringspost.
När integrationen görs ”låses” automatiskt underlaget i Tieto Education och det går
inte att göra fler beräkningar eller integrationer på den månadens ersättningar
(undantaget för korrigeringsberäkning).
I anslutning till utbetalningen kan huvudmannen hämta underlag som en e-tjänst.
Underlaget innehåller en sammanställning av respektive ersättningstyp och en
specifikation över varje barn och elevs bestämda ersättning samt eventuella fasta
ersättningar till huvudmannen.
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Ekonomichef
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/958
12 februari 2021

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

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

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

Denna rapport sammanfattar effektiviseringsprojekt Organisering och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland. Rapporten sammanfattar resultaten av projektets två
etapper och de kompletteringar som gjorts kring möjligheten till alternativa driftformer och
konsekvenser av förslag till beslut rörande framtidens förskola och grundskola. Dessutom
ges en fördjupad bild av styrgruppens förslag till fortsatt hantering inom Region Gotland.

2 (12)

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland

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

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

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

Den förändring som nu föreslås kring framtidens förskola och grundskola påverkar förutsättningarna kring utvecklingen av regionens måltidsverksamhet. För att förtydliga konsekvenserna i relation till tidigare genomfört utredningsarbete har en kompletterande analys
genomförts.

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

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

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

Samtliga råd från Livsmedelsverket utgår ifrån måltidsmodellen.

Modellen består av sex pusselbitar, som alla är viktiga för att matgästen ska må bra av maten och känna matglädje.
 God och trivsam - Att måltiden upplevs som god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen.
 Näringsriktig och säker - En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta.
 Hållbar - Med hållbar menar vi måltider som bidrar till en hållbar utveckling. Vi lägger tonvikten på miljö men social hållbarhet, det vill säga bra livsvillkor för människor är också en viktig dimension.
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som bedrivs. Bristerna handlar om tillgängliga ytor och bristande underhåll. Detta påverkar
i sin tur förutsättningarna till god arbetsmiljö och livsmedelshygienisk kvalitet enligt
lagstiftningens krav.
Kostnaderna i regionens måltidsverksamhet ligger i nivå med andra jämförbara verksamheter men kommuner/regioner med andra produktionsmetoder ger en bild av att kostnadsminskningar är möjliga. Med grund i tidigare beslut om minskad budgetram för måltidsverksamheten har flera insatser genomförts eller pågår för att göra kostnadssänkningar.
Dock finns stora beroenden till andra initiativ kring tex lokalplanering och skolverksamhet
framåt.
Transporter sker idag av måltider, måltidskomponenter och förrådsvaror från produktionskök till mottagnings- och serveringskök. Detta sker dels genom regionens egen transportorganisation och dels genom externa leverantörer.
Ekonomin för måltiden omfattar samtliga berörda förvaltningar och i budgetarbetet används olika ekonomistyrningsprinciper. Komplexiteten är tydlig och prissättningen upplevs
ibland oklar av mottagande förvaltningar. Totalt omsluter måltidsavdelningen i regionstyrelseförvaltningen ca 123 mnkr per år. Av detta är ca 38 mnkr livsmedelskostnader.
Nyckeltal som används idag har en tyngd mot avdelning måltids verksamhet inom regionstyrelseförvaltningen och skulle behöva bli mer processorienterade och inkludera samtliga
berörda förvaltningar för att ge bättre underlag för analys och utveckling.
Mat och måltidspolicyn bedöms i sin helhet vara bra men allt för övergripande och ibland
svår att omsätta i daglig verksamhet. Implementeringen brister i delar och efterlevnaden är
ojämn. Policyn beskriver att verksamheterna själva ska komplettera med riktlinjer och rutiner men så har inte blivit fallet.

5. Möjliga alternativa driftformer
En mindre utredning för att belysa alternativa driftformer av måltidsverksamheten i regionen är gjord för att skapa ett större perspektiv. En sammanfattning av utredningen beskrivs
här.

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

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

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

Avgörande för all måltidsverksamhet är att den skapar värde för den den är tillför. Att måltidsupplevelsen blir en god helhet. Att maten är väl tillagad, näringsriktig och god, att den
ser aptitlig ut, att miljön runt omkring är trivsam och att jag som gäst kan påverka både vad
jag ska äta och när. Trots allt är ju det mest avgörande att den måltid som tillagas också blir
uppäten. Måltiden behöver vara hållbar över tid – en helhet behövs i hållbarhetsperspektiven ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
Organisation och styrning

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

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

9 (12)

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland

Kvalitet

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

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

Ekonomi

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

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

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

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

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

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

De åtgärder som föreslås i rapporten innebär ett omfattande förändringsarbete som involverar och berör många. Konkreta genomförandeplaner och kommunikationsplaner kommer att behövas och ett kvalitativt förändringsarbete bedrivas.
En framgångsfaktor blir det föreslagna gemensamma samverkansforumet måltid och en
tydlig integrering i samtliga berörda verksamheters verksamhetsplanering och uppföljning.

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

8. Relaterade dokument och kunskapsunderlag
 Delrapport projekt Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region
Gotland inom ramen för Region Gotlands effektiviseringsprogram (7 maj 2020)
o Rapport Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland
o Konsultrapport: Nulägesrapport måltidsverksamhet Region Gotland
o Sammanställning genomförda köksbyggnationer 2012-2019
 Konsultrapport: Slutrapport. Analys och förslag. (4 september 2020)
 Konsultrapport: Alternativa driftformer måltidsverksamheten Region Gotland
 Konsultrapport Påverkan och konsekvenser av beslut i BU-nämnd 2020-12-15, om
framtidens skolorganisation

12 (12)

Bilaga
Påverkan och konsekvenser
av beslut i BU-nämnd 2020-12-15,
om framtidens skolorganisation.
Relaterat förslag - Organisation och lokalisering
av måltidsverksamhet i Region Gotland

Slutrapport 4 september, 2020/mindre justering 1 oktober 2020.

15 januari, 2021

DiningDevelopment AB
Post- och besöksadress: Lilla Strandgatan 19, 261 31 Landskrona
Tel. 0418-145 54, mobil 0703-17 88 50
www.diningdevelopment.com
info@diningdevelopment.com

Innehållsförteckning
Sid.
1.

Introduktion

4

2.

5

2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Organisation och lokalisering måltidsverksamheten
Region Gotland - förslagen
Förslag organisation måltidsverksamheten
Analys påverkan och konsekvenser organisation
Förslag lokalisering och produktion för måltidsverksamheten
Lokalisering och produktion Gotland Norra - Förslag 1 och 2
Lokalisering och produktion Gotland Södra - Förslag 1 och 2
Analys påverkan och konsekvenser lokalisering och produktion

5
7
8
9
11
13

3.

Slutsats

15

Påverkan och konsekvenser av beslut i BU-nämnd 2020-12-15, framtida skolorganisation - Bilaga

2/16

Figurförteckning
Figur 1:
Figur 2:
Figur 3:
Figur
Figur
Figur
Figur

4:
5:
6:
7:

Förslag 1 - Övergripande organisation och styrning måltider
Region Gotland
Förslag 2 - Övergripande organisation och styrning måltider
Region Gotland
Förslag 3 - Övergripande organisation och styrning måltider
Region Gotland
Förslag 1 – Produktion och distribution Gotland Norra
Förslag 2 – Produktion och distribution Gotland Norra
Förslag 1 – Produktion och distribution Gotland Södra
Förslag 2 – Produktion och distribution Gotland Södra

Tabellförteckning
Tabell 1:
Tabell 2:
Tabell 3:
Tabell 4:

Aktuella landsbygdsskolor - kökslokalers status, kategori 1, 3
Sammanställning aktuella landsbygdsskolors köksenheter idag.
Behov investering kökslokalen vid aktuell skola – nuläget,
förslag 1 och 2.
Kostnad personal, drift kökslokal, livsmedelsavg. vid aktuell
skola angivet i kr – nuläget, förslag 1 och 2.

Påverkan och konsekvenser av beslut i BU-nämnd 2020-12-15, framtida skolorganisation - Bilaga

3/16

1.

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

organisation

förskola

och

grundskola
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2.

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

2.1

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

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

Påverkan och konsekvenser av beslut i BU-nämnd 2020-12-15, framtida skolorganisation - Bilaga

5/16

Figur 2: Förslag 2 - Övergripande organisation och styrning måltider Region Gotland

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

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

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

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

99
34
115
73
48

73
95
71
52

Köks-/bruksyta
m²

X
X
X

55
37
52
42
36

Mottagningskök

Köks-/bruksyta
m²

X

45
64
29
66

X
X

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

Mottagningskök

X
X
X

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

Lokalisering och produktion Gotland Norra - Förslag 1 och 2
I förslag 1 ställs produktion om till att ske totalt i 4 tillagningskök (T-kök)
och 5
mottagningskök
(M-kök).
Matlagningstekniken
är fortsatt
konventionell varm och med varmhållning fram till servering. Skolor som är
Påverkan och konsekvenser av beslut i BU-nämnd 2020-12-15, framtida skolorganisation - Bilaga

9/16

aktuella i BUN:s beslut har i figuren som följer nedan, markerats med ”röd
ram”. I figur 4 framgår förslag 1 och i figur 5 förslag 2. Före detta
förtydligande av färgers betydelse när de gäller funktion.
Tillagningskök/C-kök - tillagning samtliga måltidskomponenter
Mottagningskök - Får lev av huvudkomp+sås. Kokar potatis, pasta, bereder grönsaker, sallader etc.
Lev av kyld huvudkomp fr T-kök. Kokar potatis, grönsak. Beredn sallad, dessert etc.
Avd/enhet som tar emot samtliga måltidskomponenter utan egen tillagning.
Matdistribution till ordinärt boende

Figur 4: Förslag 1 – Produktion och distribution Gotland Norra

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

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

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

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

Folkhögskolan
60 lunch

Solklinten fsk
59 lunch

Lunden fsk
103 lunch

Pilen fsk
106 lunch

Sjöliljan fsk
33 lunch

Lärbro skola
103 lunch

Stuxgården ÄO
36 lunch + midd

Björkdungen fsk
57 lunch
Kilåkern ÄO
20 lunch + midd

Fole skola
128 lunch
Klangstenen fsk
39 lunch

Gläntan fsk
? lunch

Lönnen fsk
? lunch
Vänge skola
48 lunch

Stenkyrka skola
66 lunch

Spunken fsk
31 lunch

Ankan fsk
33 lunch

Dalhem skola
98 lunch

Ordinärt boende
75 måltider/lunch

Draken fsk
52 lunch

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

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

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

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

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

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

Folkhögskolan
60 lunch

Solklinten fsk
59 lunch

Lunden fsk
103 lunch

Pilen fsk
106 lunch

Sjöliljan fsk
33 lunch

Lärbro skola
103 lunch

Stuxgården ÄO
36 lunch + midd

Björkdungen fsk
57 lunch
Kilåkern ÄO
20 lunch + midd

Fole skola
128 lunch
Klangstenen fsk
39 lunch

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

Stenkyrka skola
66 lunch

Spunken fsk
31 lunch

Ankan fsk
33 lunch

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

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

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

Figur 6: Förslag 1 – Produktion och distribution Gotland Södra

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

Tot: 120+95 lunch

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

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

Sanda skola
52 lunch

Garda fsk
26 lunch

Mullvaden fsk
49 lunch

Havdhem fsk
32 lunch

Holken fsk
76 lunch

Stånga skola 95
inkl Fsk lunch

Tallen fsk
58 lunch

BURGSVIK
Öja skola
43 lunch

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

GARDA
inkl skolan + fsk

Högby fsk
17 lunch
Åvallegården
24 lu+kvällsm

Lärkan fsk
28 lunch

Folkhögskolan
120 lunch

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

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

Tot 120+95 lunch

Sanda skola
52 lunch

Garda fsk
26 lunch

Mullvaden fsk
49 lunch

Holken fsk
76 lunch

Stånga skola 95
inkl Fsk lunch

Tallen fsk
58 lunch

GARDA
inkl skola
+ fsk, skola

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

Sandlådan fsk
71 lunch

Högby fsk
17 lunch

Eskelhem skola
45 lunch

Åvallegården
24 lu+kvällsm

Eskelhem fsk
28 lunch

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

Folkhögskolan
120 lunch

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

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

Gotland Norra
Skola - Köksenhet :

Tillagnings- Mottagningskök*
kök*

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

Stenkyrka skola

X

1 290

430

Kräklingbo skola

X

3 359

0

0

0

Fårösundskolan

X

645

4 916

4 916

Endre skola

X

2 459

2 459

0

Vänge skola

X

2 507

0

0

10 260

7 805

4 916

Summa:

Gotland Södra
Skola - Köksenhet :

Tillagnings- Mottagningskök*
kök*

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

Eskelhem skola

X

3 295

0

0

Stånga skola

X

3 143

0

0

Öja skola

X

3 423

0

0

0

0

0

9 861

0

0

Sanda skola

X
Summa:

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

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

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

Nuläget Förslag 1 Förslag 2
Kr
Kr
Kr

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

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

3.

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

Tjänsteskrivelse

GVN 2021/75 och BUN 2021/156
9 mars 2021

Fredrik Johansson
Utredare

Barn- och utbildningsnämnden /
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

1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2021/75 och BUN 2021/156

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

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

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-09
2 Dining Development AB, bilaga ”Påverkan och konsekvenser av beslut i BU-nämnd 2020-12-15, om framtidens
skolorganisation, 2021-01-15
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2021/75 och BUN 2021/156

Yttrande över remiss gällande organisation och lokalisering av måltidsverksamhet,
2021-03-09
RS AU § 33, Uppdrag. Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet, remiss,
2021-02-10
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. Organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet i Region Gotland, 2021-02-12
Beslutsunderlag ”Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region
Gotland”, 2021-01-27
Dining Development AB, bilaga ”Påverkan och konsekvenser av beslut i BU-nämnd
2020-12-15, om framtidens skolorganisation, 2021-01-15
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Barn- och utbildningsnämnden

Ärende: BUN 2021/156

Region Gotland

26 mars 2021

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.
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.
Goda och bra skolmåltider bidrar till matglädje och en trivsam stämning på
skolan. Dessutom kan skolmåltiden användas som ett pedagogiskt verktyg.
Därför är en satsning på bra mat i skolan en satsning på hela verksamheten.

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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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Barn- och utbildningsnämnden
Region Gotland

Yttrande
Ärende: BUN 2021/156

Att måltider i skolan ska vara pedagogiska handlar om att integrera mat och
måltider i det pedagogiska arbetet, i allt från den pedagogiska måltiden och de
vuxnas förhållningssätt till hur man kan arbeta med läroplanens mål med
hjälp av mat och måltider. Måltidspedagogik handlar i det avseendet inte om
att pedagoger/lärare går ifrån för att förbereda maten för barnen i ett
tillagningskök. Måltidspedagogiken sker alltså under måltiden, då barnen är
delaktiga. Detta är särskilt betydelsefullt i förskolan även om
måltidspedagogik givetvis sker i alla skolor.
Utifrån de förändringsförslag som presenteras i måltidsutredningen gällande
avveckling och omställning av skolornas kökslokaler så måste det tydliggöras
vilka resurser och kostnader som kommer att krävas av skolans
verksamheter. Beroende vilken kökslösning som föreslås så finns olika behov
kring tillagning, förberedning och servering av måltider – vad detta kommer
att innebära i tid och kostnad är av yttersta vikt. Det finns en oro att skolans
personal förväntas ta över arbetsuppgifter från den centrala
måltidsorganisationen i och med förändringsförslagen, exempelvis att
pedagoger behöver gå ifrån barnen eller eleverna för att förbereda måltider.
Här krävs det en dialog kring lösningar, rätt använd kompetens (RAK),
ansvar och gränsdragningar.

3



Behovet av att revidera mat- och måltidspolicyn och vad en revidering
bör innehålla?
Kommentar: Nämnden, med sin förvaltning, har full tillit till
måltidsorganisationens förmåga att bedöma när revidering av gällande policys
och riktlinjer behöver göras. Även fokus i detta utvecklingsarbete bör skötas
av de som är utbildade och har erfarenhet/kompetens inom området, det vill
säga måltidsorganisationen. Policyn anger en övergripande inriktning för
verksamheter med ansvar för mat och måltider. För nämnden är det givetvis
viktigt, ur verksamhetens perspektiv, att det finns ett fokus på barn och
ungdomars behov varje gång ett styr- eller policydokument tas fram eller
revideras. Om bedömningen är att policyns genomslag i verksamheten
behöver stärkas kan fokus på genomförande och uppföljning i respektive
nämnd även behöva tydliggöras3. Det är viktig att elever och personal blir
hörda och har bra kanaler för att föra dialog med måltidsorganisationen bland annat gällande revideringar av policyn.



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

Region Gotland ”Mat- och måltidspolicy”, sid 9
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Barn- och utbildningsnämnden
Region Gotland

Yttrande
Ärende: BUN 2021/156

områden, öka kvaliteten. Det kan konstateras att mat som kommer värmd
kräver ett mindre arbete på skolan än vad kyld mat gör.
Ett alternativ 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 modell
(en långsiktigt hållbar struktur för måltids- och hälsofrågor) men då
placeringen inte setts som realistisk så är det knappast ett alternativ.
Att måltidsfrågorna spänner över flertalet förvaltningar gör att behovet av
samordning är stort. Om detta behov löses genom eget utskott under
regionstyrelsen, eller genom annan typ av samordning där regionstyrelsen får
fördjupad kunskap inom området, lämnas dock för bedömning ur ett mer
övergripande perspektiv - som måste följa regionens fortsatta
utvecklingsarbete i övrigt.



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

Barn- och utbildningsnämnden
Region Gotland

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

1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.
Om detta är fallet, redogör utförligt för
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.
Kontaktperson

AnnChristin Sederholm

E‐postadress

anki.sederholm@gmail.com

Telefon arbetet

07336182490

Mobil

som ovan

Kontaktpersonens funktion i verksamheten

VD

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga

1.5 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar
Waldorf
Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.

1.6 Övertagande av en annan huvudmans godkännande och/eller
utökning av en befintlig skolenhet
Besvara det här avsnittet om ansökan gäller att ta över en annan befintlig verksamhet av en kommunal eller
fristående huvudman. Alternativt om ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter.
Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående skola.
Ansökan avser att ta över en befintlig verksamhet med kommunal huvudman
Ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter
Beskriv förändringen som ni vill genomföra

1.7 Medgivande samt tidpunkt för övertagande
Samtliga skolformer som den nuvarande huvudmannen har godkännande för vid skolenheten återkallas om
godkännande ges till den sökande. Försättsbladet ska signeras av befintlig huvudman och sökanden. Skriv ut
försättsbladet och signera det. Försättsbladet behöver inte skickas in i original. Försättsbladet kan skickas in i
samband med ansökan. Ange även datum för den planerade överlåtelsen av skolenheten.
Länk till försättsblad:
https://skolinspektionen.se/globalassets/01‐inspektion‐och‐tillstand/tillstand/ansokan‐dokument/2021‐
medgivande‐aterkalla‐vid‐byte‐av‐huvudman.docx
Avser övertagandet en kommunal skola, bifoga beslut om detta från kommunen.
Notera att en överlåtelse endast får genomföras efter det att Skolinspektionen har godkänt ansökan.
Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilagan nedan.

2. Elevantal och elevprognos
2.1 Årskurser
Ange de årskurser ansökan avser:
F‐klass

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Åk 4

Åk 5

Åk 6

Åk 7

Åk 8

Åk 9

2.2 Elevantal
Ange planerat antal elever per skolform samt vilket år verksamheten är fullt utbyggd.
F‐klass Åk 1
Läsår 1

5

Läsår 2

10

5

Läsår 3

10

5

Åk 2

Åk 3

Åk 4

Åk 5

Åk 6

Åk 7

Åk 8

Åk 9

10

10

10

10

10

5

5

Totalt
65

5

7

15

15

15

15

7

7

101

5

7

15

15

15

15

7

7

101

Fullt
utbyggd
verksamhet

0

2.3 Antal elever i fritidshemmet
Ange planerat antal elever samt årskurser på fritidshemmet för läsår 1‐3 samt vid fullt utbyggd verksamhet.
Fritidshemmet ska enligt 14 kap. 7 § skollagen erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.
Antal elever Årskurser
Läsår 1

65

3‐9

Läsår 2

101

f‐9

Läsår 3

101

f‐9

Fullt utbyggd verksamhet

101

2.4 Läsår skolenheten är fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd. Om fullt utbyggd verksamhet ligger längre fram
än fem år, ange skäl till detta.
Antar att skolan är fullt utbyggd till 2026

2.5 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga förskoleklass eller
grundskolans årskurs som intresse lämnas för.
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
‐ vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med
intresseundersökningen
‐ att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en
fristående skola
‐ vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐ resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt årskurs
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.
BIlaga kommer att bifogas under mars
Lägg till bilaga

2.6 Elevprognos vid övertagande av en befintlig verksamhet
Om ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga verksamhet och/eller en sammanslagning av
befintliga verksamheter, redogör för
‐ Vad som ligger till grund för den elevprognos som sökanden angett. Har en intresseundersökning
genomförts bland befintliga elever redogör för denna.
‐ Om det planerade elevantalet är högre än det befintliga antalet elever, redogör särskilt för vad som ligger
till grund för denna elevprognos.
‐ Vilken information vårdnadshavare och elever har fått om den nya huvudmannen samt hur och när
informationen har getts. Bifoga underlag som gått ut till elever/vårdnadshavare.
Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilaga nedan.

3. Ekonomi

3.1 Sökandens budget
Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.
Likviditetsbudgeten består av två delar: Del ett visar in‐ och utbetalningar och investeringar för etablering,
det vill säga in‐ och utbetalningar som sker innan skolstart. Del två visar in‐ och utbetalningar under läsår 1.
Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se
vidare under avsnitt 3.8 för likviditetsbudget samt 3.9 för resultatbudget.
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och med varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera
eventuella större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i
budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut för senast avslutade räkenskapsår inklusive revisionsberättelse om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning
om sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.
Inkommer med årsredovisning min revisor tittar på ekonomin just nu, hon inkommer med all årsredovisning.
Är svårt att få in vissa uppgifter därför kan jag inte bifoga den just nu.
Lägg till bilaga

3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per sökt skolform. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive skolform.
Av redogörelsen ska framgå
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen
kontakt har tagits med Gotlands kommun gällande grundbeloppet för 2021, BUN 2020/9

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel
Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank.
Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.

Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja.
Lägg till bilaga

3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.

Lägg till bilaga

3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet
Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten.
Av budgeten ska följande framgå
‐ ange med vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i
budgeten.
Av beskrivning ska följande framgå
‐ hur investeringar och etableringskostnader är beräknade
‐ hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras
‐ när i tiden in‐ och utbetalningarna kommer att uppstå.

3.7 Likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt
likviditetsbudget för läsår 1
Inkom med en likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt ytterligare en likviditetsbudget
för läsår 1.
Eventuella inbetalningar utöver bidrag ska vara sådana som inte redan angivits i investerings‐ och
etableringsbudgeten. Detta innebär alltså att sökanden inte kan ta upp samma inbetalning i både
”likviditetsbudget in‐ och utbetalningar innan skolstart” och i ” likviditetsbudget läsår 1”.
Likviditetsbudget in‐ och utbetalningar
innan skolstort

Likviditetsbudget läsår 1

Inbetalningar

Inbetalningar

Läsår 1

Totalt år 1

Kommunalt bidrag
förskoleklass

151936

151936

Kommunalt bidrag
grundskola

93938

93938

Kommunalt bidrag fritidshem

41647

41647

Innan
skolstart

Avgift fritidshem

0

Lån

Lån

0

Aktieägartillskott/
ägartillskott

Aktieägartillskott/
ägartillskott

0

Finansiering med egna medel

Finansiering med egna medel

0

Annan finansiering

Annan finansiering

0

Övriga inbetalningar

Övriga inbetalningar

Summa inbetalningar

0

Summa inbetalningar

Utbetalningar ‐ innan
skolstart

Utbetalningar ‐ läsår 1

Utbildning och personal

Utbildning och personal

0
287521

287521

Skolledning

Skolledning

0

Personal/lärare

Lärare förskoleklass

0

Lärare grundskola

0

Personal fritidshem

0

Övrig personal

0

Administration

Administration

0

Rekrytering

Rekrytering

0

Fortbildning

0

Lokaler/Utrustning

Lokaler/Utrustning

Lokalhyra

Lokalhyra

0

Speciallokaler

Speciallokaler

0

Möbler

Möbler

0

Kontorsutrustning

Kontorsutrustning

0

Telefon, kopiator mm

Telefon, kopiator mm

0

Läromedel

Läromedel

Litteratur/utrustning/skol‐
bibliotek (ink program‐
varor, licenser)
Datorer
Övrigt

Litteratur/utrustning/skol‐
bibliotek (ink program‐
varor, licenser)

0

Datorer

0

Övrigt

Info och annonsering

Försäkringar

Övriga utbetalningar
Finansiella poster

Info och annonsering

0

Elevhälsa

0

Skolmåltider

0

Försäkringar

0

Studie‐ och
yrkesvägledning

0

Övriga utbetalningar

0

Finansiella poster

Räntor

Räntor

Amorteringar

Amorteringar

0
0

Summa utbetalningar

0

Summa utbetalningar

0

0

Över/Underskott

0

Över/Underskott

287521

287521

3.8 Resultatbudget för läsår 1, 2 och 3
Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3. Utgå från Skolinspektionens budgetmall nedan.
Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudget.
Förklara eventuella avvikelser.
Resultatbudget
Intäkter

Läsår 1

Kommunalt bidrag förskoleklass

77298

Kommunalt bidrag grundskola

91710

Kommunalt bidrag fritidshem

41647

Läsår 2

Läsår 3

0

0

Avgift fritidshem
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Personal
Skolledning
Lärare förskoleklass
Lärare grundskola
Personal fritidshem
Övrig personal
Administration
Rekrytering
Fortbildning
Lokaler/Utrustning
Lokalkostnad
Kostnader för speciallokaler
Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier
Läromedel
Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl.
programvaror, licenser)
Övrigt
Info och annonsering
Elevhälsa
Skolmåltider
Försäkringar
Studie‐ och yrkesvägledning
Övriga kostnader
Finansiella poster
Räntor

210655

Avskrivningar
Möbler
Datorer
Telefon, kopiator mm
Summa kostnader

0

0

0

Vinst/förlust

210655

0

0

3.9 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen är nystartat eller av annat
skäl inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

3.10 Avgift fritidshemmet
Avgifter som en enskild huvudman för ett fritidshem tar ut ska vara skäliga.
Om sökanden avser att ta ut avgift för eleverna i fritidshemmet ska följande framgå
‐ avgiftens storlek
‐ hur den har beräknats (exempelvis kommunens maxtaxa).

4. Lokaler
4.1 Lokaler
Sökanden kommer att ha tillgång till lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med
utbildningen ska kunna uppfyllas.
Ange i vilken stadsdel/kommundel skolenheten planeras vara belägen.
Vid ett godkännande av enskild som huvudman enligt 2 kap. 5 § skollagen kommer Skolinspektionen enligt
26 kap. 9 a § skollagen att genomföra en kontroll av den verksamhet som ska bedrivas innan utbildningen
startar (etableringskontroll). Etableringskontrollen görs under maj – juni samma år som utbildningen är tänkt
att starta. Vid etableringskontrollen granskar Skolinspektionen huvudmannens förberedelser inför
skolstarten. Bland annat granskas skolans lokaler. Skolinspektionen tar ställning till om huvudmannen följer
de föreskrifter som gäller för verksamheten.
I Fårösund,

4.2 Speciallokaler
Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas inom skolenheten eller om de ska
hyras externt.
Om speciallokaler inte ska inrymmas i skolenheten, redogör för
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.
Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen
Hem‐ och konsumentkunskap
I befintllig skola
Idrott och hälsa
Gotlands idrottscenter
Naturorienterande ämnen (biologi, fysik, kemi och teknik)
I befintlig skola
Slöjd
I befintlig skola

4.3 Skolbibliotek
Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek.
Av beskrivningen ska framgå
‐ skolbibliotekets innehållsmässiga funktion
‐ skolbibliotekets pedagogiska funktion.
Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser tillförsäkra
eleverna tillgång till ett skolbibliotek.
Det finns ett skolbibliotek i den befintliga skolan, det finns även ett kommunalt bibliotek i närheten

5. Skolenhetens ledning och personal
5.1 Rektor
För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden kommer att anställa en rektor som
genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.

5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i förskoleklassen och i grundskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har
legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva sådan
undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
Sökanden för förskoleklassen/grundskolan kommer att följa kraven på lärares utbildning enligt 2 kap.
13 § och 17‐22 §§ skollagen.

5.3 Personal i fritidshemmet ‐ utbildning
För undervisning i fritidshemmet ställs krav på personalens utbildning. Utöver lärare eller förskollärare får
det i undervisningen i fritidshemmet finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att
elevernas utveckling och lärande främjas.
Sökanden för fritidshemmet kommer att följa kraven på personalens utbildning och erfarenhet enligt 2
kap. 14 § skollagen.

5.4 Antal lärare ‐ förskoleklass
Ange beräknat antal lärare i förskoleklassen uttryckt i personer och antal heltidstjänster.
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
Läsår 1
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster
1/2

1

Läsår 2
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster
1

1

Läsår 3
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster
1

1

Fullt utbyggd verksamhet
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster
2

Antal elever per lärare, läsår 1
Antal elever per lärare, läsår 2
Antal elever per lärare, läsår 3
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet

2
5
10
10
0

5.5 Antal lärare ‐ grundskola
Ange beräknat antal lärare i grundskolan uttryckt i personer och antal tjänster. Lämna även en redogörelse
för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
Läsår 1
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster
60

5

Läsår 2
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster
91

7,30

Läsår 3
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster
91

7,30

Fullt utbyggd verksamhet
Antal
Antal
personer
heltids‐
tjänster
95

Antal elever per lärare, läsår 1
Antal elever per lärare, läsår 2
Antal elever per lärare, läsår 3
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet

8

12
NaN
NaN
0

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.

5.6 Antal tjänster ‐ fritidshem
Ange beräknat antal personal i fritidshemmet uttryckt i personer och antal tjänster.
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
Läsår 1

Läsår 2

Läsår 3

Fullt utbyggd verksamhet

Antal
personer
45

Antal
heltids‐
tjänster
3.6

Antal
personer
67

Antal
heltids‐
tjänster
5.4

Antal
personer
67

Antal
heltids‐
tjänster
5.4

Antal
personer
67

Antal elever per personal, läsår 1
Antal elever per personal, läsår 2
Antal elever per personal, läsår 3
Antal elever per personal, fullt utbyggd verksamhet

Antal
heltids‐
tjänster
5.4

18
19
19
19

5.7 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.
Specialpedagog, städpersonal

6. Elevhälsa och studie‐ och
yrkesvägledning
6.1 Elevhälsa
Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsans kompetenser och funktion.
Av beskrivningen ska framgå
‐ vilka personalkategorier som kommer att ingå i elevhälsan
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta förebyggande
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta hälsofrämjande
‐ hur samverkan ska ske dels mellan elevhälsans samtliga kompetenser och dels med övriga
personalgrupper i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.
En stödinsats, eller extra anpassning går normalt att genomföras av lärare förälder och elev, men i vissa fall
fungerar inte det och eleven kan behöva en extra anpassning.
På skolan skall det finnas en elevhälsa EHT där skolledningen, skolsköterska, kurator, skolläkare och
specialpedagog finns representerade ibland ordinarie lärare in för att bistå i informationen.
Ett elevvårds möte kan hållas en gång i veckan eller varannan vecka allt efter elevernas behov.
Här

6.2 Studie‐ och yrkesvägledning
Beskriv hur skolan planerar att arbeta så att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildning
och yrkesverksamhet tillgodoses. Redogörelsen ska avse samtliga årskurser som ansökan avser.
Dels så kan personalen på skolan gå skolverkets webbaserade utbildning, för att skapa en förståelse över
vikten att kunna ge eleverna en bra bas att stå på. Skolledningen ansvarar för studie och yrkesvägledningen
som ska "löpa som en röd tråd genom hela skolgången".
"Eleverna i grundskolan behöver stöd att göra väl underbyggda val till gymnasieskolan, medan äldre elever
behöver stöd i att hantera övergångar mellan olika utbildningar, samt övergången mellan utbildning och
arbetsmarknad. En väl fungerande vägledning kan innebära att eleven har mycket enklare att göra sina val
dels mot gymnasiet. Det är också viktigt att eleven når sina mål för att kunna välja något de vill på
gymnasiet.
Det blir en plan för skolan att jobba utefter att själva få utbildning och kunna förmedea densamma till
eleven.
Självklart kommer det att finns tillgång till en SYO som är duktig inom området, eleverna behöver åka och
besöka mässor för de olika gymnasieprogrammen, där efter diskutera med SYO och föröldrar , men även med
sina kompisar. Det handlar om att underlätta valet för eleven. Det skall vi medverka till.
I vissa fall skall det göras åtgärdsprogram från f ‐klass till årskurs 9 i denna skola. Ett åtgärdsprogram kan
vara extra anpassningar av behov och stöd som eleven behöver.
Det är viktigt att de åtgärder som skolan utarbetar och dokumenterar är kopplade till både elevens behov av
särskilt stöd samt till kunskapsmålen i läroplanen eller till de kunskapskrav som minst ska uppnås. Målen
behöver vara konkreta och på vilket sätt eleven får och behöver stöd i.
I EHT göra också genom kurators omsorg sociala utredning vb.

7. Elevens utveckling mot målen
7.1 Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av stöd i form av extra anpassningar inom
den ordinarie undervisningen och särskilt stöd.

Av beskrivningen ska framgå
‐ när det är aktuellt med stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen
‐ hur stödformen extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen förhåller sig till särskilt stöd
‐ när behov av särskilt stöd ska utredas och hur elevhälsan ska involveras i arbetet
‐ rutiner för utarbetande av åtgärdsprogram och hur eleven och elevens vårdnadshavare involveras i detta
och vad som ska framgå av ett åtgärdsprogram.
Det är aktuellt med stöd om det finns farhågor om att en elev inte kommer att nå miniminivån på
kunskapskraven, trots att eleven har fått stöd i form av extra anpassningar, ska rektor se till att elevens
behov skyndsamt utreds. Behov av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin
skolsituation. Det innebär att en utredning görs enkel och snabbt. Rektorn är ytterst ansvarig att
utredningen kommer till så snabbt som möjligt, samt omfattningen av utredningen.En rektor ska utreda en
elevs behov av särskilt stöd om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation som på sikt kan leda till
att eleven inte når kunskapskraven. Exempel på andra svårigheter kan vara en elev med en
funktionsnedsättning, psykosocial problematik, psykisk ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet,
koncentrationssvårigheter samt upprepad eller långvarig frånvaro.Utredningar av elevers behov av särskilt
stöd kan vara olika omfattande. I en del fall kan en utredning göras relativt enkelt och snabbt. I andra fall
krävs en mer grundlig utredningsinsats då elevens hela skolsituation behöver kartläggas och analyseras.
Utredningen kan till exempel bestå av två delar. Först görs en kartläggning av elevens svårigheter och
skolsituation på individ‐, grupp‐ och skolnivå. Efter kartläggningen görs en pedagogisk bedömning av
elevens eventuella behov av särskilt stöd.
I samband med en mer grundlig utredning är det viktigt att skolan, utöver personal med specialpedagogisk
kompetens, även involverar andra delar av elevhälsan för att få en helhetsförståelse av situationen. Det kan
vara skolläkaren, skolsköterskan, psykologen eller kuratorn på skolenheten. Om det finns behov av att göra
en mer omfattande specialistutredning kan extern utredningskompetens behöva anlitas, till exempel en
logoped eller en person som arbetar med habilitering. De utlåtanden som kommer från sådana externa
utredningar kan fungera som ett ytterligare underlag för att göra pedagogiska bedömningar av elevens
eventuella behov av särskilt stöd. När den som ansvarar för utredningen ser ett behov av att anlita extern
utredningskompetens är det nödvändigt att underrätta rektorn om detta.
Skolan ska samverka med vårdnadshavare i så stor utsträckning som möjligt. De kan och vill ofta bidra med
viktiga bitar i det pussel som ska läggas.
Skolan behöver vårdnadshavarnas medgivande till att läkare eller psykolog gör bedömningar i samband
med utredningen. Däremot behövs inget medgivande när skolan gör den pedagogiska bedömningen.
Om vårdnadshavare skulle ha invändningar mot de insatser skolan gör för att hjälpa en elev att nå
kunskapskraven kan de överklaga innehållet i ett åtgärdsprogram.
De kan också överklaga om rektorn beslutat att eleven inte behöver särskilt stöd. I övrigt kvarstår skolans
ansvar att ge eleven den undervisning han eller hon behöver.
Skolan får aldrig ge upp om en elev.

8. Kvalitet och inflytande
8.1 Systematiskt kvalitetsarbete
Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet.
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och rektorn gällande det
systematiska kvalitetsarbetet
‐ hur skolenhetens resultat följs upp i förhållande till kunskapsresultat, jämställdhet mellan elever, trygghet
och studiero samt andra nationella mål
‐ vilka som ges möjlighet att delta i arbetet med kartläggning, analys och uppföljning inom det
systematiska kvalitetsarbetet.
Alla huvudmän inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa
upp och utveckla utbildningen.'
Planeringen, uppföljningen och utvecklingen av utbildningen ska genomföras även på förskole‐ och
skolenhetsnivå. Rektorn på skolan ansvarar för att kvalitetsarbetet vid enheten genomförs.
Det systematiska kvalitetsarbetet ska alltid dokumenteras. På skolan skall lärare, förskollärare, övrig
personal och elever medverka i kvalitetsarbetet på enhetsnivå.
Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att uppfylla de mål som finns för utbildningen i
skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål).
Allt detta arbete skall givetvis dokumenteras.
Visar det sig att det uppstår brister måste dessa givetvis åtgärdas. Därför är det viktigt med dokumentation.
VIlket underlättar en uppföljning. Skolan kommer också att ha skriftliga rutiner för att kunna ta emot och
utreda klagomål.
För att göra en undersökning gällande trygghet, studiero, jämställdhet mellan elever samt andra nationella
mål.
Kommer det att upprättas en blankett som kommer att ligga till grund för undersökningen som delas ut till
samtliga elever och föräldrar.

8.2 Rutiner för klagomål
Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen.
Av beskrivningen ska framgå

‐ sökanden kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen
‐ hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra.
Rutiner för klagomål, klagomål tas upp regelbundet och åtgärdas, med rektor och EHT, beroende på vad det
är för klagomål.
Informationen kommer att finnas på hemsidan med lämplig blankett för ifyllande, samt möjlighet att skicka
in den via hemsidan. Eller boka tid hos rektor.

8.3 Inflytande och samråd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning.
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning
‐ vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna.
Mycket viktigt att eleverna känner ökad glädje och tillfredsställelse i skolan när de görs delaktiga i
undervisningen.
Att arbeta med elevdelaktighet har även visats ha betydelse för relationer elever emellan och för relationen
mellan lärare och elev. Att bygga och vårda dessa relationer är centralt för att främja studiero.
Man frågar eleven på vilket sätt lär du dig?, hur vill du/ni redovisa och utvärdera ert arbete? Att låta arbetet
utgå ifrån elevens egna intressen och att vi hela tiden har återkoppling, jätteviktigt.
Ömsesidig återkoppling är ett sätt att göra eleverna delaktiga i sitt lärande. Ni som lärare ger återkoppling
till eleverna om deras lärande och utveckling.
Eleverna ger respons till er om hur de förstår undervisningen. På så sätt ger ni också eleverna ett större
ansvar för det egna lärandet. Samtidigt får ni syn på hur eleverna förstår och tar emot undervisningen.
Detta bidrar till att elevernas motivation ökar, och ger er möjlighet att ha ett elevperspektiv på
undervisningen.
Forum där kommer att finnas ett litet elevråd, samt ett större som är så viktigt. Föräldrasamverkan, samråd,
är bland annat några forum som kommer att finnas,allt utifrån skolans, barnens och föräldrarnas behov.

9. Åtgärder mot kränkande behandling
9.1 Målinriktat arbete
Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.
Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå
‐ främjande och förebyggande åtgärder
‐ hur sökanden ska arbeta för att upptäcka trakasserier och kränkande behandling
‐ elevers delaktighet i arbetet, exempel på aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka
kränkande behandling.

9.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling
Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.
Av beskrivningen ska framgå
‐ lärarens roll och ansvar
‐ rektorns roll och ansvar
‐ huvudmannens roll och ansvar.
Lärarens roll och ansvar blir så klart så fort de får veta att ett barn eller en elev kan ha blivit utsatt för
kränkande behandling måste det tas upp snabbt.
Alla på skolan behöver veta hur de ska agera i en sådan situation.
Därför ska det alltid finnas en plan över det där arbetslaget via rektor utbildar så alla har bra koll.
Skriv ner rutiner,
Rutiner skall vara klockrena, ingen skall behöva fundera över vad som gäller
barn, elever och deras vårdnadshavare kan rapportera kränkande behandling, personalen respektive
förskolechefen och rektorn anmäler kränkningar ,kränkande behandling mellan barn eller elever ska
utredas, åtgärdas och dokumenteras kränkande behandling av personal mot barn eller elever ska utredas,
åtgärdas och dokumenteras. Årligen skall detta uppdateras med nya åtgärder och planer

9.3 Grundläggande demokratiska värderingar
Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen
‐ ge exempel på hur skolenheten ska arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och de
mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors
lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.
Viktigt att elever kan påverka sin skolgång detta ökar deras motivation för skolarbete. De får bättre
skolresultat och ökar sin demokratiska kompetens.Så kommer vi att jobba, lägga upp en värdegrund och
utifrån det får barnen vara med att påverka.Skolan ska genom sitt demokratiska uppdrag främja ett

skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. Vidare beskrivs att detta ska uppnås
genom ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete som ska genomsyrar hela undervisningen.
Dels ska all personal på skolan utbildas i värdegrunds arbete, där har skolverket ett fint underlag. Utifrån
den utbildningen kommer det att sättas upp mål och plan för detta viktiga arbete. När väl det är klart så blir
det utbildning för barnen där de har möjlighet att påverka och få vara delaktiga. Där vi tillsammans går
igenom arbetet på skolan med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheter som
individens frihet, integritet och alla människors lika värde. Jämställdhet och solidarietet mellan människor.

10. Förskoleklass
Besvaras endast om ansökan avser förskoleklass.

10.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i förskoleklassen kommer att genomföras.
Av beskrivningen ska framgå
‐ arbetssätt och arbetsformer, ge exempel på hur man ska arbeta med språk, matematik, motorisk utveckling
och social gemenskap
‐ hur förskoleklassen ska samverka med grundskolan (om skolenheten omfattar grundskola).
Under punktera 10 ber jag att få återkomma då jag måste tala med en sakkunnig i dessa frågor.

10.2 Omfattning
Förskoleklassen kommer att omfatta minst 525 timmar per läsår enligt 9 kap. 7 § skollagen.

10.3 Information till vårdnadshavare
Vårdnadshavare till elever i förskoleklassen kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje
läsår enligt 9 kap. 11 § skollagen.

10.4 Mottagande till förskoleklass
Huvudregeln är att fristående förskoleklass ska vara öppen för alla elever som ska erbjudas utbildning i
förskoleklassen. Detta innebär att skolan ska vara öppen för alla och i mån av plats ta emot alla sökande
som har rätt till utbildning i förskoleklassen. Utbildningen får dock begränsas till att avse elever som är i
behov av särskilt stöd för sin utveckling.
Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i
nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
förskoleklassen enligt 9 kap. 17 § skollagen.
Mottagande i förskoleklassen kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd för sin
utveckling. Redogör närmare för vilka elever som avses.
Återkommer i separat skrivelse om hur mottagande m m skall ske

10.5 Urval
Om det inte finns plats för alla sökande vid skolenheten ska urval göras på de grunder Skolinspektionen
godkänner. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare har bedömt som godtagbara är syskonförtur,
geografisk närhet och anmälningsdatum, förtur för elever som t.ex. har erfarenhet av en viss pedagogik
(t.ex. Waldorf eller montessori) eller för elever som har gått i sökandens förskola eller förskoleklass.
Sökanden avser att tillämpa de urvalsgrunder till förskoleklassen som Skolinspektionen godkänt enligt 9
kap. 18 § skollagen.
Om sökanden avser att tillämpa en annan urvalsgrund än de Skolinspektionen tidigare har godkänt, ange
vilken urvalsgrund sökanden vill tillämpa och skälet till urvalsgrunden.
Ber att få återkomma i separat skrivelse när det gäller urval.

11. Grundskola
Besvaras endast om ansökan avser grundskola.

11.1 Utbildningens syfte

12. Fritidshem
Besvaras endast om ansökan avser fritidshem.

12.1 Öppettider
Sökanden kommer enligt 14 kap. 5 och 8 §§ skollagen att erbjuda eleverna fritidshem den del av dagen
då eleverna inte går i förskoleklass eller grundskola och under lov. Hänsyn kommer även tas till
vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier eller till om eleven har ett eget behov på grund av familjens
situation i övrigt.

12.2 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i fritidshemmet kommer att genomföras.
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur verksamheten kommer att anpassas till elevens behov, förutsättningar och erfarenheter
‐ hur eleverna kommer att få inflytande och delaktighet över utformningen av verksamheten.
Verksamheten kommer att anpassas efter elevens behov, förutsättningar och erfarenheter.
Eleverna får möjlighet till delaktighet för att utforma verksamheten, för den är till för eleven.

12.3 Elevgrupperna och miljön
Beskriv hur sökanden kommer att se till att eleverna i fritidshemmet kommer att ha en lämplig
sammansättning och storlek.
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur verksamheten ska organiseras med avseende på elevgruppernas sammansättning och storlek
‐ utformningen av tilltänkt lokal för verksamheten (utomhus‐ och inomhusmiljö).
Veksmheten kommer att bedrivas både inomhus och i utomhusmiljö. Den kan bestå av idrottslig
verksamhet, så som fotboll, simning, kreativt arbete som utvecklar individen.

13. Övrigt
13.1 Övriga upplysningar
Eventuella övriga upplysningar som sökanden önskar framhålla anges här.
Jag är i behov av att komplettera min ansökan under våren, tacksam för ert stöd och hjälp i den frågan,
men jag kommer också att anlita personer med legitimation och behörighet inom de olika områdena.
Det är första gången som jag gör denna ansökan men vill att den skall bli godkänd och önskar därför
feedback från er inom de olika områdena.
Kunde inte lyssna på ansökan därför som sagt kan jag ha missat något. Inkommer med budget och övrig
ekonomisk redovisning,
Inkommer också med svar på era frågor gällande förskola och fritidshem. Jag kommer under februari mars
att göra en intresse ansökan för hur många som är intresserde av att gå skolan.
Den undersökningen har jag lagt ut för förfrågan. Annars finns här godkända och lämpliga lokaler vilket
jag ser som en bra styrka, samt min egna erfarenheter från skolan där jag har arbetat under många år som
lärare men senare år som skolkurator. Har ett stort intresse för idrott och hälsa, vilket jag gärna delar med
mig av för att alla barn ska ha möjlighet att nå sina mål bättre. Jag har också under ngr år arbetat på
myndigheten för skolutveckling som inte finns längre. Jag kan inte alla lagar ännu men de går att läsa in
och ha personal som har bra kunskap om dom till att börja med. Ser att ni har väldigt mycket och bra
material för fortutbildningar som riktar sig till all skolpersonal.
Tack på förhand !
Med vänliga hälsningar
AnnChristin Sederholm

13.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.
Se ovan de kommer att kompletteras.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/186
7 april 2021

Fredrik Johansson
Utredare

Barn- och utbildningsnämnden

Remiss från Skolinspektionen. Ansökan om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass,
grundskola och fritidshem
Förslag till beslut



Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
som sitt eget.



Yttrandet inges till Skolinspektionen.

Sammanfattning

Skolinspektionen har fått en ansökan om godkännande som huvudman för en
förskoleklass, grundskola årskurserna 1-9 och fritidshem vid Sederholms friskola
med Idrott och Hälsa i Gotlands kommun fr.o.m. läsåret 2022/23. Skolinspektionen
har remitterat ansökan till Region Gotland (kommunen) som enligt skollagen har
möjlighet att yttra sig över ansökan. Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för
att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen
skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas
av det allmänna i kommunen. Bland annat efterfrågas en konsekvensbeskrivning, en
befolkningsprognos och en sammanställning med karta över skolorna på Gotland.
För yttrandet ansvarar barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen har tagit fram
ett förslag till remissyttrande och bedömningen är att nämnden godkänner förslaget
till yttrande som sitt eget.
Ärendebeskrivning

Skolinspektionen har fått en ansökan om godkännande som huvudman för en
förskoleklass, grundskola årskurserna 1-9 och fritidshem vid ”Sederholms friskola
med Idrott och Hälsa” i Gotlands kommun fr.o.m. läsåret 2022/23. I ansökan anges
Fårösund som den kommundel/ort där skolenheten planeras vara belägen och
utbildningen anges bli anpassad för elever som har ett särskilt intresse för idrottsliga
kunskaper. Enligt ansökan finns godkända och lämpliga lokaler.
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5§ skollagen (2010:800) gett Region
Gotland möjlighet att inkomma med yttrande på ansökan. Syftet är att bedöma om
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etableringen av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för
skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen. För yttrandet ansvarar
barn- och utbildningsnämnden inom Region Gotland.
I Skolinspektionens remiss efterfrågas följande information:






En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp (6–15 år) av elever i
kommunen. Prognosen ska minst sträcka sig fem år framåt, men helst tio år.
En sammanställning över samtliga kommunala och fristående förskoleklasser,
grundskolor och fritidshem i kommunen. Observera att det ska framgå vilka
skolor som är fristående respektive kommunala. Av sammanställningen bör
både årskurser och elevantal per årskurs i varje skola framgå.
En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och fristående
grundskolorna i kommunen.
En konsekvensbeskrivning av vilka ekonomiska, organisatoriska och
pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt (fem-sex år) vid start
av sökandens planerade utbildning.

Bedömning

Förvaltningen har upprättat ett förslag till remissyttrande som bifogas
tjänsteskrivelsen. I upprättat förslag finns en redogörelse på efterfrågad information
som nämnden har att ta ställning till. Bedömningen är att barn- och
utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och
att yttrandet inges till Skolinspektionen som svar på remiss.
Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats: När det gäller barn- och
elevperspektivet, jämställdhetsperspektivet, landsbygdsperspektivet och det
ekonomiska perspektivet så är bedömningen att dessa perspektiv så långt som det är
möjligt har omhändertagits i förslaget till yttrande som bifogas.
Beslutsunderlag

- Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-07
- Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman om godkännande som
huvudman för en förskoleklass, grundskola årskurserna 1-9 och fritidshem vid
Sederholms friskola med Idrott och Hälsa i Gotlands kommun fr.o.m. läsåret
2022/23, 2021-04-07
- Remiss från Skolinspektionen inklusive ansökan och begäran om komplettering,
2021-03-02
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Remissyttrandet skickas till Skolinspektionen
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Diarienummer: SI 2021:818
7 april 2021

Skolinspektionen
Box 23069, 104 35 Stockholm
tillstand@skolinspektionen.se

Yttrande över remiss från Skolinspektionen. Ansökan om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en
fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem
Diarienummer: SI 2021:818
Bakgrund

Skolinspektionen har fått en ansökan om godkännande som huvudman för en
förskoleklass, grundskola årskurserna 1-9 och fritidshem vid Sederholms friskola
med Idrott och Hälsa i Gotlands kommun fr.o.m. läsåret 2022/23. För yttrandet
ansvarar barn- och utbildningsnämnden inom Region Gotland (Gotlands kommun).
Befolkningsprognos, sammanställning och karta

Skolinspektionen efterfrågar följande information för att kunna göra en
helhetsbedömning kring följderna av en nyetablering:
1. En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp (6–15 år) av elever i
kommunen. Prognosen ska minst sträcka sig fem år framåt, men helst tio år.
Tabellen nedanför visar Gotlands befolkningsprognos den 31 december 20201. För
2021–2030 beräknas det genomsnittliga födelsetalet på Gotland ligga på drygt 510
per år under planperioden 2022–2024 för att öka något under perioden 2025–2030.
Den aktuella åldersgruppens (6–15 år) sammantagna prognos är 6541 barn för år
2021 och 6508 barn för år 2030.
Tabell: Population Gotland-Antal barn och elever 2021 - 2030
Skolform ålder och år
0-år
Förskola (1-5)

1

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

502

504

507

518

526

534

541

548

554

553

2 884

2 855

2 806

2 810

2 821

2 871

2 904

2 942

2 982

3 018

Förskoleklass (6)

585

631

654

606

611

581

605

608

612

622

Grundskola (7-9)

1 972

1 914

1 928

1 927

1 947

1 928

1 859

1 859

1 858

1 888

Grundskola (10-12)

2 079

2 060

2 020

2 041

1 987

2 002

2 002

2 022

2 005

1 941

Grundskola (13-15)

1 905

1 990

2 105

2 123

2 106

2 069

2 090

2 040

2 055

2 057

9 927

9 954

10 020 10 025

9 998

9 985 10 001 10 019 10 066 10 079

Region Gotlands beställda befolkningsprognos från företaget Statisticon AB
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I tabellen2 nedanför anges det förväntade antalet barn och elever inom berörda
skolformer på Gotland. I förskoleklass och grundskola beräknas 100 procent av den
prognostiserade populationen delta, i fritidshem 57,9 procent av berörda
åldersgrupper. Grunden för volymberäkningarna är hämtade från Region Gotlands
beställda befolkningsprognos från företaget Statisticon AB.
Tabell: Förväntat antal deltagande barn och elever 2022 – 2024
År
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Summa

2021
2 775
2 686
585
5 956
12 002

2022
2023
2024
2 745
2 699
2 702
2 668
2 666
2 649
631
654
606
5 964
6 053
6 091
12 008 12 072 12 048

Prognoserna tar inte hänsyn till förändringar som sker genom det fria skolvalet, det
är sammantaget ”antalet barn och elever inom berörda skolformer” kommunala som
fristående skolor. Varje år tar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i Region
Gotland fram en rapport som redovisar resultaten från årets skolval till förskoleklass.
Skolvalet 20203 till förskoleklass följer samma trender som tidigare år där 14 procent
väljer fristående grundskola. Skolvalet för årskurs 7 till fristående verksamhet har
minskat något från föregående år till 17 procent (20 procent 2019).
2. En sammanställning över samtliga kommunala och fristående
förskoleklasser, grundskolor och fritidshem i kommunen. Observera att det
ska framgå vilka skolor som är fristående respektive kommunala. Av
sammanställningen bör både årskurser och elevantal per årskurs i varje skola
framgå.
Se bilaga 1 ”Placeringsstatistik. Sammanställning elever, förskoleklass och
grundskola” och bilaga 2 ” Placeringsstatistik. Fritidshem”. När det gäller bilaga 2 har
fritidshemmen kommunal huvudman förutom där det står enskilda/fristående.
Bilagor uttagna ur skolsystemet Tieto Education den 18 mars 2021.
3. En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och fristående
grundskolorna i kommunen.
Se bilaga 3 ”Förskola och skola på Gotland” och bilaga 4 ”Grundskolor Visby”. När
det gäller bilaga 3 ska det förtydligas att de enskilda verksamheterna i Hellvi,
Lokrume, Tofta, Hogrän, Kräklingbo, Ljugarn och Lau alla är förskolor.
Verksamheten på Fårö är förskola och fritidshem och verksamheten i Fardhem är
grundskola F-6.

Konsekvensbeskrivning

Skolinspektionen efterfrågar en konsekvensbeskrivning där det framgår vilka
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång
sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år:
I ansökan, del 4 ”Lokaler”, anges att Fårösund är den kommundel/ort där
skolenheten planeras vara belägen. Det kan därav behövas en mera specifik
redogörelse och prognos för orten Fårösund, som tagits fram i samband med en
Tabellen tagen från strategisk plan och budget 2022-2024 för barn- och utbildningsnämnden, Region Gotland. Siffran 57,9 %
på fritidshem är en siffra på inskrivna från föregående år
3 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ”Rapport. Redovisning av skolvalet till förskoleklass och skolår 7 ht 2020”, 2020-09-09
(ärendenummer BUN 2020/634)
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skolutredning på Gotland under 2020. På orten finns idag den kommunala
Fårösundsskolan med verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 och fritidshem.
Upptagningsområdet är socknarna Fårö, Fleringe, Bunge, Rute, Hall, Hangvar,
Lärbro och Hellvi. Skolan har 119 elever varav 32 i fritidshem4. Nuvarande
klassorganisation är en parallell F-8. Eleverna i år 9 går innevarande läsår i
Solklintskolan i orten Slite med anledning av litet elevunderlag. Bedömningen är att
Fårösundsskolan kan ta emot upp till 250 elever. Beläggningsgraden på den
kommunala Fårösundsskolan är cirka 47 procent och det kan därför konstateras att
kapacitetsutnyttjandet inte är effektivt. Skolans platser utnyttjas inte då elevunderlaget
är för lågt.
Nedanstående tabeller visar elevtal (läsår 2016/17 till 2019/20) och elevprognoser
(läsår 2020/21 till 2024/25). Tabellen för elevprognoser redovisar barn födda i
Fårösunds upptagningsområde.
Elevtal
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

138

142

123

128

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.
Elevprognos F-6
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

104

110

107

94

89

Beräknat, på historik, är att Fårösundsskolans ansökningar till förskoleklass
motsvarar nästan 100 procent av de boende i upptagningsområdet. Hänsyn är även
tagen till statistik från Region Gotlands befolkningsprognos (sammanställd av
Statisticon).
Elevprognos 7-9
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

47

39

44

51

55

Beräknat, på historik, är att Fårösundskolans ansökningar till år 7 motsvarar ca 50
procent av eleverna i upptagningsområdet. Resterande elever söker främst till andra
kommunala skolor, exempelvis i Slite eller Visby.
Elevprognos totalt F-9
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

151

149

151

145

144

För sammanhanget kan det även vara intressant att redovisa födelsetal för området.
Antalet barn som beräknas födas i upptagningsområdet Fårösund ligger på ungefär
samma nivå under åren 2020-20295, 24 eller 25 barn per år.
Underlag och siffror från Region Gotlands utbildnings- och arbetslivsförvaltnings rapport del 2 ”Framtidens förskola och
grundskola”, sid 20-21, 2020-05-07
5 Statisticon AB ”Delområdesprognos 2020-2029 Region Gotland”, sid 29: Tabell 4A: Folkmängd i Fårösund. Länk:
https://www.gotland.se/106446 (hämtad 2021-03-30)
4
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I ansökan, del 4.2 ”Speciallokaler”, står att vissa ämnen kan bedrivas i befintliga
skollokaler. Här får det antas att det är Fårösundsskolans lokaler som är i åtanke.
Detta förutsätter att det är möjligt för Fårösundsskolan att vara tillgängligt för detta
men någon sådan dialog har inte förts med skolans förvaltning. Om det är
tillgängligheten av Fårösundsskolans lokaler som ansökan är byggd på så är detta
endast en hypotes och en brist i ansökningsförfarandet.
En etablering av en friskola i Fårösund kan bredda utbudet och valmöjligheten för
eleverna. Samtidigt riskerar etableringen att över tid få som konsekvens av en
utträngningseffekt, eftersom det inte får plats hur många skolor som helst på
Gotland, vilket då kan innebära att andra skolor, fristående som kommunala, tvingas
stänga sin verksamhet. Detta skulle givetvis få konsekvenser för planeringen av den
kommunala skolorganisationen som helhet och konsekvenser att kunna bedriva den
kommunala skolan i Fårösund i synnerhet. Elevunderlaget är begränsat idag och
prognosen är att det inte kommer ske några större förändringar över tid. Utökningen
kan också försvåra möjligheten att rekrytera behöriga lärare till övriga skolor på
Gotland.
Ur skolutredning från 2020: ”Dagens organisatoriska förutsättningar på Gotland med
många små skolenheter, ofta med ett elevtal på 40-100 per skola (i genomsnitt 5-14
elever per årskurs), ger särskilda utmaningar utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv. Skolverket rapporterar om en nationell brist av behöriga lärare de
kommande åren. För Gotlands del finns ett behov av cirka 700 lärare mellan åren
2019-2033. Inriktningen behöver därför vara färre skolor och därmed färre klassrum
och på vissa skolor även större klasser än idag för att få de behöriga lärarna att räcka
till. Med anledning av att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevens
måluppfyllelse så är det bekymmersamt om ytterligare en skolenhet etablerar sig på
en redan yrkesmässigt begränsad marknad”6. För att kunna behålla kvaliteten i de
små skolor som finns utspridda över ön är det viktigt att antalet skolor begränsas och
att samverkan sker mellan befintliga enheter för att kunna klara behörighetskrav och
pedagogisk kvalitet.
Något som också är värt att lyfta är granskningen7 kring beräkningen och
fördelningen av medel mellan Sveriges kommuner, det s.k. skatteutjämningssystemet.
Utjämningssystemet baseras på att det på Gotland skulle finnas 24 grundskolor men
för närvarandet finns 36 grundskolor på Gotland varav 5 med fristående huvudmän8.
Det kan därav konstateras att ytterligare en grundskola på Gotland, kommunal som
fristående, än mer kommer påverka de ekonomiska och organisatoriska
förutsättningarna för det kommunala skolväsendet och för Region Gotland som
helhet. Detta eftersom merkostnaden för att ha fler skolor än vad Region Gotland får
bidrag för - är något de gotländska skattebetalarna kommer att få stå för.
Av ansökan framgår att Sederholms friskola med Idrott och Hälsa ämnar bedriva en
verksamhet med inriktning idrott och hälsa. Enligt timplanen i ansökan så finns dessa
ämnen inom ”skolans val”. Inget mera utförligt finns beskrivet så det är svårt att
bedöma om etableringen skulle utgöra ytterligare ett pedagogiskt alternativ för de
gotländska eleverna, eller om etableringen inte nämnvärt skiljer sig från de
kommunala skolorna i området. Här bör det nämnas att den kommunala
Solklintskolan i Slite på norra Gotland har en hälsoprofil med dagliga
rörelseaktiviteter i samarbete med ett gotländskt idrottsförbund. Innan pandemin
Region Gotland. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens rapport/utredning ”Förslag till ny förskole- och
grundskoleorganisation”, 2020-09-23 (sid 4).
7 Dagens samhälles pressmeddelande om kommuner med för många skolor. Länk:
https://via.tt.se/pressmeddelande/kommunerna-med-for-manga-skolor-hela-listan?publisherId=307301&releaseId=3269404
(hämtad 2021-03-30)
8 Grundskolor inom Gotlands kommun. Länk: https://www.gotland.se/65432 (hämtad 2021-03-30)
6
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erbjöds idrotter som hockey, konståkning, golf, fotboll och innebandy - vilket man
förväntas återgå till.
Redovisningen av likviditets- och resultatbudget är väldigt begränsad i ansökan och
det saknas kompletterande bilagor att ta ställning till. Sammantaget är det svårt att
göra någon vidare bedömning kring vilka ekonomiska, organisatoriska och
pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens
planerade utbildning utifrån ansökan, då den är så pass ofullständig i nuvarande
form.
Elevutvecklingen på Gotland bedöms i stort sett vara konstant med små variationer
mellan åren och mellan skolformerna. I jämförelse med statistik från tidigare års
befolkningsutveckling och platsbehovsprognoser är sammantaget för hela Gotland
en svag positiv elevutveckling, eftersom antalet barn som föds per år förväntas öka
något. En utmaning är dock att eleverna, om det följer dagens mönster, inte kommer
att bo där Region Gotlands befintliga skollokaler finns. Inflyttningen till Visby är
fortsatt hög och det fria skolvalet påverkar - många önskar placering på en skola i
Visby9.
Sammanfattande bedömning
Bedömningen är att en etablering av Sederholms friskola med Idrott och Hälsa skulle
innebära ekonomiska och organisatoriska konsekvenser eftersom etableringen inte är
motiverad utifrån elevprognoser. Risken för överetablering är uppenbar, det saknas
elevunderlag och den kommunala Fårösundsskolan har redan idag en överkapacitet.
Det går inte heller ur ansökan att läsa ut att den verksamhet man ämnar bedriva på
något tydligt sätt kompletterar de befintliga skolorna i området.
Det föreligger en betydande risk att ytterligare skoletableringar på Gotland innebär
stora svårigheter för den kommunala huvudmannen att kunna upprätthålla och
organisera skolverksamheten så att den uppfyller skollagens krav på en likvärdig
utbildning för alla – bland annat då Gotland har svåra förutsättningar att utifrån
utjämningssystemet kunna hantera ännu en grundskola och utifrån ett
kompetensförsörjningsperspektiv har utmaningar med kommande rekryteringar av
behörig personal.
Den sammantagna bedömningen är därför att Skolinspektionen föreslås avslå
ansökan.

Barn- och utbildningsnämnden
Region Gotland
Bilagor:
Bilaga 1. Förskola och skola på Gotland
Bilaga 2. Grundskolor Visby
Bilaga 3. Karta. Förskola och skola på Gotland
Bilaga 4. Karta. Grundskolor Visby
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Sammanställning elever
Årskurs
Enhet
Alléskolan 2-6
Athene Fardhems skola F-6
fristående

Atheneskolan F-9 fristående

Skolform

Period

Grundskola

20/21

Grundskola

20/21

Totalt
Förskoleklass

20/21

Grundskola

20/21

Förskoleklass

20/21

Grundskola

20/21

Endre skola F-6

Grundsärskola

20/21

Totalt
20/21

Grundskola

20/21

Totalt

Eskelhem skola F-3

20/21

Grundskola

20/21

Totalt

Fole skola F-6

Summa

39

44

45

37

42

207

39

44

45

37

42

207

1

3

4

3

11

1

3

4

3

11
22

24

24

23

26

26

26

51

52

52

304

24

24

23

26

26

26

51

52

52

326
18

15

15

17

18

17

15

97

15

15

17

18

17

15

115

2

1

1

2

2

1

1

10

2

1

1

2

2

1

1

10
10

11

19

9

15

15

12

81

11

19

9

15

15

12

91
8

11

10

11

32

11

10

11

40

20/21

1

17

21

14

17

13

16

99

22

17

21

14

17

13

16

120

Förskoleklass

20/21

Grundskola

20/21

20/21

Grundskola

20/21

20/21

Grundskola

20/21

Grundsärskola

20/21

20/21

Grundskola

20/21

20/21

Grundskola

20/21

12

13

17

17

11

3

10

19

114

12

12

13

17

17

11

3

10

19

127
13

14

15

11

9

17

9

75

14

15

11

9

17

9

88
32

31

31

38

38

28

28

36

28

4

1

40

29

27

188
5

27

225

30

30

Förskoleklass

12

32

32

Förskoleklass

13

13

13

Förskoleklass

21

13

13

Förskoleklass

Totalt

Placeringsstatistik

9

Grundskola

Totalt

Havdhem skola F-6

8

21

Totalt

Guteskolan F-9 fristående

7

20/21

Totalt

Gråboskolan F-6

6

Förskoleklass

Totalt

Garda skola F-6

5

8

8

Totalt

Fårösundsskolan F-9

4

10

10

Förskoleklass

3

18

18

Förskoleklass

2

22

22

Totalt
Desideria grundsärskola

1

Totalt

Totalt

Dalhem skola F-6

0

30
31

20

24

20

31

21

38

32

41

258

31

20

24

20

31

21

38

32

41

288

13

13

Sida 1 / 4

13
15

12

11

9

8

12

67

15

12

11

9

8

12

80

2021-03-18

Sammanställning elever
Årskurs
Enhet

Humlegårdsskolan F-1

Skolform

Period

Förskoleklass

20/21

Grundskola

20/21

Totalt

Högbyskolan F-9

Förskoleklass

20/21

Grundskola

20/21

Klinteskolan F-9

Grundskola

Förskoleklass

20/21

Grundskola

20/21

Montessori friskola F-6
Gotland fristående

Förskoleklass

20/21

Grundskola

20/21

Förskoleklass

20/21

Grundskola

20/21

20/21

Grundskola

20/21

20/21

Grundsärskola

20/21

Grundskola

42

42

91
24

18

24

22

23

29

20

58

57

54

305

18

24

22

23

29

20

58

57

54

329

1

1

2

4

1

1

2

4
22

17

20

28

37

38

38

24

21

42

265

17

20

28

37

38

38

24

21

42

287
5

3

5

7

4

10

29

3

5

7

4

10

34
35

50

54

48

152

50

54

48

187

17

17
14

18

13

17

20

10

92

14

18

13

17

20

10

109

1

3

1

20/21

Totalt
20/21

Grundskola

20/21

Norrbackaskolan F-6

Grundsärskola

20/21

Totalt
20/21

Grundskola

20/21

Totalt

Orionskolan F-9 fristående

20/21

Grundskola

20/21

Totalt
Polhem grundsärskola

Placeringsstatistik

Grundsärskola

3

9
2

2

4

2

11

1

1

1

1

2

6

1

1

1

1

2

6
12

11

10

13

11

11

11

67

11

10

13

11

11

11

79

3

3

4

10

3

3

4

10

21

21

Förskoleklass

1

4

12

12

Förskoleklass

Summa

42

1

Förskoleklass

9

35

17

Grundskola

8

5

35

Förskoleklass

7

22

5

Totalt
Norrbacka grundsärskola

6

49

Totalt
Modersmålsenheten

5

24

22

Totalt

Lövsta resursskola 1-9

4

Totalt

Totalt

Lärbro skola F-6

3

20/21

Totalt

Lyckåkerskolan F-3

2

49

24

Totalt

Kräklingbo skola F-6

1

49

Totalt
Klinte Resursskola

0

21
20

26

24

27

31

29

157

20

26

24

27

31

29

178

25

25
20/21

Sida 2 / 4

25
19

13

24

18

20

8

11

21

1

135

19

13

24

18

20

8

11

21

1

160

1

2

6

9

2021-03-18

Sammanställning elever
Årskurs
Enhet
Polhem grundsärskola

Polhemskolan F-6

Skolform

Period

Solbergaskolan 4-9

2

4

Placeringsstatistik

9

1

15

11

12

26

17

7

89

24

15

11

12

26

17

7

112

Förskoleklass

20/21

Grundskola

20/21

Förskoleklass

20/21

Grundskola

20/21

20/21

Grundskola

20/21

33
23

24

25

30

27

31

46

49

51

306

23

24

25

30

27

31

46

49

51

339

23

23

Förskoleklass

Grundsärskola

33

33

23
20

24

25

29

34

27

159

20

24

25

29

34

27

182

17

17

17
20

15

14

49

20

15

14

66

20/21

Totalt
Grundskola

20/21

Grundsärskola

20/21

2

6

6

3

5

6

28

2

6

6

3

5

6

28

29

48

55 197 197 203

729

2
29

Förskoleklass

20/21

Grundskola

20/21

Grundsärskola

20/21

Förskoleklass

20/21

Grundskola

20/21

20/21

Grundskola

20/21

Grundsärskola

20/21

20/21

Grundsärskola

20/21

11

16

16

12

11

16

17

20/21

Grundskola

20/21

20/21

Grundskola

20/21

18

28

33

35

1
17

19

186

28

33

35

204
8

11

11

3

11

6

10

52

11

11

3

11

6

10

60
16

20

18

7

21

14

9

89

1
20

18

8

1
21

14

48

50

9

106

47 138 154 132
1

50

47 138 155 132

25

569
1
570
25

22

28

29

32

29

28

168

22

28

29

32

29

28

193

2

2
6

Sida 3 / 4

733

2

16

25

Förskoleklass

55 199 199 203

8

48

Förskoleklass

17

1

16

Grundskola

4

16
12

8

Förskoleklass

48

2

16

16

Totalt
Tjelvar Resursskola F-3

Summa

23

Totalt

Terra Novaskolan F-6

9

20/21

Totalt

Södervärnskolan 4-9

8

Grundskola

Totalt

Stånga skola F-6

7

23

Totalt

Stenkyrka skola F-6

6

6

Totalt

Solklintsskolan F-9

5

20/21

Totalt
Solberga grundsärskola

3

Förskoleklass

Totalt

Sanda skola F-3

2
1

Totalt

S:t Hansskolan F-6

1

Totalt

Totalt

Romaskolan F-9

0

4

2

12

2021-03-18

Sammanställning elever
Årskurs
Enhet

Skolform

Tjelvar Resursskola F-3

Period

Totalt

Tjelvarskolan F-3

Förskoleklass

20/21

Grundskola

20/21

Förskoleklass

20/21

Grundskola

20/21

20/21

Grundskola

20/21

Totalt

Västerhejde skola F-6

20/21

Grundskola

20/21

Totalt

Öja skola F-6

20/21

Grundskola

20/21

Totalt
Totalt

Placeringsstatistik

5

6

7

8

9

2

18
21

41

35

97

21

41

35

115
11

5

9

1

15

3

10

43

5

9

1

15

3

10

54
36

33

26

45

31

31

38

204

33

26

45

31

31

38

240
34

34

32

46

41

39

47

239

34

32

46

41

39

47

273

4

4

4
8

12

3

8

2

6

39

8

12

3

8

2

6

43

658 632 668 660 698 699 656 604 636 643

Sida 4 / 4

Summa
14

34

34

Förskoleklass

4

4

36

36

Förskoleklass

6

3

11

11

Förskoleklass

2

18

18

Totalt

Väskinde skola F-6

1
2

Totalt

Vänge skola F-6

0

6554

2021-03-18

Placering fritids
Gotland

Område

2021-03-18

6 år

7 år

8 år

9 år

>11 år

Totalt

Dalhem

11

12

12

11

11

13

5

75

Endre

12

7

11

15

6

3

2

56

Enskild Norra Gotl

79

71

75

55

58

37

27

402

Enskild Södra Gotl

45

11

10

9

10

9

6

100

Eskelhem

10

7

9

10

9

3

Fole

6

20

14

19

10

13

Fårösund

7

10

8

5

3

4

Garda

8

13

13

14

14

4

3

69

Gråbo

38

26

26

34

18

16

14

172

7

13

12

7

6

Hemse

26

16

13

13

11

7

3

89

Humlegården

36

46

41

40

33

37

16

249

Klinte

15

20

16

19

23

9

9

111

5

3

3

6

3

4

24

47

44

1

Havdhem

0 år

1 år

2 år

3 år

4 år

5 år

Kräklingbo

10 år 11 år

48
3

85
37

45

Lyckåker

28

33

47

Lärbro

12

15

13

9

6

2

3

60

Norrbacka/Polhem

32

43

35

37

30

41

32

250

Roma

22

32

22

15

16

13

5

125

S:t Hans

11

21

20

24

24

25

4

129

Sanda

17

15

18

14

12

2

1

79

Slite

17

15

12

9

8

7

3

71

8

7

7

9

2

3

1

37

16

19

17

9

12

11

84

24

20

44

Stenkyrka
Stånga
Södervärn

200

Terra Nova

25

23

22

25

20

12

6

133

Tjelvar

39

17

20

34

31

5

4

150

Vänge

4

10

4

5

1

3

3

30

Väskinde

22

31

30

22

29

9

2

145

Västerhejde

28

32

33

29

26

10

4

162

6

6

4

7

3

5

3

34

571

593

571

557

482 333

197

3304

Öja
Totalt

Enskildaa Norra Gotl:
Atheneskolan F-9 fristående
Fårö fritidshem fristående
Guteskolan F-9 fristående
Hellvi fritdishem fristående
Orionskolan F-9 fristående
Enskilda Södra Gotl:
Athene Fardhem skola F-6 fristående
Motessori friskola F-6 Gotland fristående
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Tjänsteskrivelse

BUN 2021/258
30 mars 2021

Eva Edin
HR chef

Barn- och utbildningsnämnden

Rapport angående årlig uppföljning, systematiskt arbetsmiljöarbete

Förslag till beslut


Förvaltningens rapport godkänns.

Bakgrund

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.
Bedömning

Förvaltningens föreslår att rapporten godkänns.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Johanna Kempe Lindgren
Hr-Konsult

Barn- och utbildningsnämnden

Kompetensförsörjningsaktiviteter 2021
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot

Sammanfattning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens strategiska kompetensförsörjningsplan
gäller för perioden 2020–2023 (BUN 2020-03-17 §28). Varje år görs en uppdatering
av de aktiviteter förvaltningen arbetar med utifrån strategierna.
Särskilt aktuella aktiviteter under 2021 är:


Studieerbjudande för grundskolan



Kompetensutveckling för barnskötare och elevassistenter



Piloter ”kompletterande kompetenser”



Partnerskolesamarbete med Uppsala Universitet Campus Gotland



Ambassadörsnätverk, arbetsgivarprofilering och storytelling



Rekrytering av grundskollärare inför höstterminen



Workshops med rektorer för att identifiera relevanta
kompetensförsörjningsaktiviteter

Förvaltningen arbetar även vidare med flera aktiviteter, bland annat:


Läraraspiranter



Försteläraruppdrag
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Lärarlönelyftet



Samarbete med Teach for Sweden



Arbetsmiljöinsatser



Rekrytera och behålla timvikarier



Utveckla placering och mottagande av studenter och elever som gör praktik



Koordinerade rekryteringsprocesser

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-07
Kompetensförsörjningsplan UAF 2020-2023
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1. Inledning
1.1 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens uppdrag och organisation

Uppdraget för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) är att erbjuda en god, likvärdig och hälsofrämjande lärmiljö med verksamheter av hög kvalitet som främjar alla barns,
elevers, studerandes och deltagares positiva utveckling och lärande. Kort sagt: UAF ska
skapa förutsättningar för att alla ska få möjlighet att lyckas. Det politiska ansvaret för verksamheterna delas mellan barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. UAF har cirka 2000 medarbetare.
Inom förvaltningens ansvarsområde ligger förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola,
gymnasieskola, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola, Fenomenalen Science Center,
vuxenutbildningar, yrkeshögskola, folkhögskola, arbetsmarknadsinsatser på individnivå,
kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år, kommunala feriejobben för ungdomar, ungdomsverksamheten för ungdomar samt mottagandet och etableringen av nyanlända och kvotflyktingar.
1.2 Kompetensförsörjningsplanens syfte och fokus

Syftet med planen är dels att beskriva nuläge och rekryteringsprognoser för yrkesgrupper
inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF), dels att identifiera och beskriva strategier för att möta de kompetensförsörjningsutmaningar vi står inför. Kompetensförsörjningsplanen fokuserar på undervisande yrkesgrupper som kräver legitimation och behörighet med extra fokus på de mest svårrekryterade yrkeskategorierna inom UAF.

2. Omvärldsanalys och förutsättningar
2.1 Ett nationellt perspektiv

I Skolverkets senaste lärarprognos1 som publicerades i december 2019 och sträcker sig till
2033 rapporteras om en beräknad nationell brist på cirka 45 000 behöriga lärare och förskollärare år 2033. Antalet lärare som utbildar sig på landets lärarutbildningar kommer inte
att räcka till med dagens nivå av nybörjare och examensfrekvenser. Det beräknande lärarbehovet baseras framförallt på pensionsavgångar, ökade elevkullar samt antagande om att
visstidsanställda lärare utan pedagogisk högskoleexamen kommer att behöva ersättas av behöriga lärare. Störst nationell lärarbrist spås för ämneslärare 7–9, grundlärare 4–6 samt yrkeslärare.
2.2 Ett lokalt perspektiv
Konjunktur och demografi

Arbetsmarknaden på Gotland är relativt stark med låg arbetslöshet. Detta gör att konkurrensen om arbetskraften är påtaglig. Visby växer och vi ser att allt fler gotlänningar flyttar
till eller närmare Visby. Utifrån Statisticons befolkningsprognos för Gotland kan vi också
konstatera att barn- och elevantalet förväntas öka samtidigt som andelen i arbetsför ålder
kommer att minska.
Inflyttning till Gotland

På grund av Gotlands geografiska läge har vi en särskild utmaning att rekrytera nya lärare
från fastlandet, då en flytt i flera fall även påverkar den aktuella medarbetarens familj. Det
1

Lärarprognos 2019, Skolverket, 2019 (baserad på 2018 års lärarsituation), www.skolverket.se
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kan också vara svårt för nyinflyttade att få tag i bostäder på Gotland. Ytterligare en utmaning kan handla om att kandidater från Stockholm med omnejd, där landets kanske högsta
lärarlöner finns, inte är beredda att gå ner i lön för en flytt. Stockholm blir ofta en jämförande kommun vilket blir problematiskt i förhållande till geografi och marknad.
Lärarutbildningar

Förskollärarprogrammet och grundskollärarutbildningarna F-3 respektive 4–6 finns på
Campus Gotland, Uppsala universitet sedan ett antal år tillbaka. Till förskollärarprogrammet har söktrycket varit relativt högt med grupper som för närvarande2 ligger på runt 30
studenter. Till grundlärarutbildningarna har söktrycket varit lägre och det är inte tillräckligt
många som har slutfört sina studier. Där består grupperna för närvarande3 av 5–10 studenter trots att det finns 30 platser. Ämneslärarprogram för grundskolans årskurs 7–9 och
gymnasieskolan finns inte på Gotland.
2.3 Ett organisatoriskt perspektiv

En organisations arbetsgivarvarumärke - eller identitet som arbetsgivare - signalerar vad
man som nuvarande eller framtida medarbetare kan förvänta sig, vad man kan få och vad
man kan lära sig genom att jobba i organisationen. För att etablera ett attraktivt arbetsgivarvarumärke behöver man till exempel förstå vad som gör organisationens nuvarande medarbetare engagerade, vad framtida medarbetare i olika generationer söker hos en arbetsgivare
samt vad organisationen behöver och vill4.
Region Gotland har formulerat sin identitet som arbetsgivare genom att ta fram tre arbetsgivarlöften. Dessa är ”Bli en del av någonting stort”, ”Din utveckling – vår framgång” och
”Vi gör vardagen bättre”. Därtill pågår ett arbete mot en gemensam, tillitsbaserad organisationskultur.
2.4 Ett medarbetarperspektiv

Region Gotland genomför vartannat år en utförlig medarbetarenkät. Enkäten som genomfördes i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen under 2019 indikerar å ena sidan att många
känner sig motiverade, tycker att det är kul att gå till jobbet, uppfattar att målen är tydliga
och att vi arbetar i enlighet med våra mål. Å andra sidan kan man utläsa att området som
handlar om rimlig stressnivå visar ett lägre resultat än tidigare år. När det gäller vår attraktivkraft som arbetsgivare är det också för få som sätter högre siffror när de får ange hur
troligt det är att de skulle rekommendera Region Gotland som arbetsplats till en vän. Dock
ser vi en positiv trend jämfört med tidigare år.
2.5 Ett kandidatperspektiv

Tittar man på externa studier över vad yrkesverksamma lärare och förskollärare ser som
viktigast i valet av arbetsgivare5 så ligger meningsfyllt syfte i topp, följt av trygg anställning,
ledare som stöttar min utveckling, inspirerande ledarskap och hög framtida ersättning. I en
annan studie som tittar på vad unga mellan 15–24 år ser som viktigast6 så kommer trevliga

Per december 2019
Per december 2019
4 www.universumglobal.com
5 The most attractive employers in Sweden, Professionals, Skola och Hälsa, 2019 (studie bland 2000 lärare och förskollärare), www.universumglobal.com
6 Unga om välfärdsjobben, Sveriges Kommuner och Landsting, 2019 (studie bland 1000 personer), www.skr.se
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kollegor överst på listan, följt av bra chefer, intressanta arbetsuppgifter, bra arbetsvillkor/förmåner samt goda karriär- och utvecklingsmöjligheter.

3. Kompetensförsörjningsanalys – nuläge och prognoser
3.1 Skolverkets lärarprognos för Gotland 2019–2033

Enligt Skolverkets lärarprognos för Gotland7 som publicerades i december 2019 och baseras på 2018 års lärarsituation står vi inför stora kompetensförsörjningsutmaningar. Fram till
år 2033 är rekryteringsbehovet cirka 1000 lärare, vilket motsvarar 93% av antalet heltidstjänster 2018 på Gotland (kommunala och fristående skolor). Prognosen baseras framförallt på pensionsavgångar, ökade elevkullar samt antagande om att visstidsanställda lärare
utan pedagogisk högskoleexamen kommer att behöva ersättas av behöriga lärare.
Prognosen visar att mellan år 2019 och 2023 är rekryteringsbehovet som störst. Då kommer cirka 440 lärare och förskollärare (heltidstjänster) behöva rekryteras till skolorna på
Gotland (kommunala och fristående). Rekryteringsbehovet fördelar sig enligt nedan. Prognos där data saknas eller där prognosen är under 10 lärare specificeras inte av Skolverket
då osäkerheten bedöms vara för stor.
Skolform

Förskola
Fritidshem
Grundskola 1–3
Grundskola 4–6
Grundskola 7–9
Gymnasiet
allmänna ämnen
Gymnasiet
yrkesämnen
Speciallärare/
Specialpedagog
alla skolformer
Förskoleklass
Grund- och gymnasiesärskola
Kommunal vuxenutbildning

7
8
9

Rekryteringsbehov för Gotland 2019–2033
Behov
Behov
2019–2023
2024–2028

Behov
2029–2033

Antal
heltidstjänster
1008
339
32
58
84
34

%
av antal
tjänster 2018
38%
43%
22%
39%
53%
34%

Antal
heltidstjänster
97
14
28
27
31
32

Antal
heltidstjänster
74
16
32
38
41
17

33

73%

29

22

41

75%

14

15

Ej spec.
Ej spec.

Ej spec.
Ej spec.

Ej spec.
Ej spec.

Ej spec.
Ej spec.

Ej spec.

Ej spec.

Ej spec.

Ej spec.

Lärarprognos 2019, Skolverket, 2019 (baserad på 2018 års lärarsituation), www.skolverket.se
Om andelen förskollärare är enligt 2018 års nivå
Om andelen lärare i fritidshem är enligt 2018 års nivå

5 (9)

Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Kompetensförsörjningsplan, utbildningsoch arbetslivsförvaltningen 2020–2023

Kommentar till ”ej specificerad prognos”

Då Skolverket inte kan specificera någon prognos för särskolan eller vuxenutbildningen redovisas utbildnings- och arbetslivsförvaltningens egna data om beräknade pensionsavgångar: Inom särskolan kommer fram till 2023 motsvarande 48%10 av de tillsvidareanställda
lärarna/speciallärarna (sett till antal heltidstjänster) att gå i pension. Inom den kommunala
vuxenutbildningen är motsvarande siffra 21%. Notera att siffrorna inte är direkt jämförbara
med siffrorna i Skolverkets lärarprognos då Skolverket även inkluderar parametrar som
ökade elevkullar och visstidsanställningar.
3.2 Legitimationsgrad och ämnesbehörighet inom de kommunala skolorna på
Gotland

I Skolverkets statistik11 över legitimations- och behörighetsläget som baseras på läsåret
2018/2019 kan man utläsa följande om lärarsituationen inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen:










Förskola: Andel anställda (heltidstjänster) med pedagogisk högskoleexamen (förskollärarexamen, fridspedagogexamen eller lärarexamen) är 47% vilket är högre än
riket totalt.
Fritidshem: Andel anställda (heltidstjänster) med pedagogisk högskoleexamen
(förskollärarexamen, fridspedagogexamen eller lärarexamen) är 37% vilket är lägre
än riket totalt.
Särskola: I grundsärskolan är andelen lärare (heltidstjänster) med en pedagogisk
högskoleexamen 94,3% (högre än riket) och andelen lärare med lärarlegitimation
och behörighet i minst ett undervisande ämne 35,5% (högre än riket). I gymnasiesärskolan är andelen lärare (heltidstjänster) med en pedagogisk högskoleexamen
85,6% (högre än riket) och andelen med en med lärarlegitimation och behörighet i
minst ett undervisande ämne 50,6% (högre än riket). Notera att ytterligare ett antal
lärare har genomgått validering för att nå behörighet för att undervisa i särskolan.
Dessa lärare är dock inte inkluderade i den data som hämtats från Skolverket.
Grundskola: Andelen lärare (heltidstjänster) med en pedagogisk högskoleexamen
är 83,6% (högre än riket) och andelen med lärarlegitimation och behörighet i minst
ett undervisande ämne 73,5% (högre än riket). Sett till antal heltidstjänster visar
Skolverkets statistik över årskurs 7–9 lägst grad av ämnesbehörighet (65% eller
lägre) i engelska, spanska, slöjd och svenska som andraspråk.
Gymnasieskola: I allmänna ämnen är andelen lärare (heltidstjänster) med en pedagogisk högskoleexamen 84,2% (högre än riket) och andelen med lärarlegitimation
och behörighet i minst ett undervisande ämne 90,4% (högre än riket). Sett till antal
heltidstjänster visar skolverkets statistik lägst grad av ämnesbehörighet (65% eller
lägre) i fysik. Även i många av yrkesämnena är legitimationsgraden 65% eller lägre.
Kommunal vuxenutbildning: För grundläggande nivå är både andelen lärare (heltidstjänster) med en pedagogisk högskoleexamen och andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet minst ett undervisande ämne 100% (högre än riket). För
gymnasial nivå är andelen lärare (heltidstjänster) med en pedagogisk högskoleexamen 97,9% (högre än riket) och andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i
minst ett undervisande ämne 95,7% (högre än riket). När det gäller svenska för invandrare är andel lärare (heltidstjänster) med en pedagogisk högskoleexamen 91,3%

Per oktober 2018 och vid en antagen pensionsålder om 65 år
Läsåret 2018/2019 där data om pedagogisk högskoleexamen är per oktober 2018 och data om legitimation och behörighet är uttagen
2019-02-01, www.skolverket.se.
10
11

6 (9)

Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Kompetensförsörjningsplan, utbildningsoch arbetslivsförvaltningen 2020–2023

(högre än riket) och andelen med lärarlegitimation och behörighet i minst ett undervisande ämne 39,1% (lägre än riket). Notera att ytterligare ett antal lärare har behörighet i svenska som andraspråk för grundskolan, vilket motsvarar behörighet i SFI.
Dessa lärare är dock inte inkluderade i den data som hämtats från Skolverket.
Uppdaterade siffror för läsåret 2019/2020 kommer att publiceras av Skolverket under våren 2020.
3.3 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens vikarieförmedling

Genom utbildnings- och arbetslivsförvaltningens vikarieförmedling anställs medarbetare
som arbetar med barn och ungdomar inom våra verksamheter som timanställda eller visstidsanställda (till exempel barnskötare, lärarvikarier och elevassistenter). Vid tidpunkten för
planens upprättande finns cirka 350 vikarier inskrivna. Under perioden januari till november 2019 anställdes vikarier motsvarande cirka 44 årsarbetare per månad till förskolan och
motsvarande cirka 29 årsarbetare per månad till grundskolan.
3.4 Upplevda särskilda rekryteringsutmaningar inom de kommunala skolorna

I förskolan upplever man utmaningar med att rekrytera förskollärare, både utanför och till
viss del i Visby. I grundskolan rapporteras om särskilda rekryteringsutmaningar när det gäller lärare i fritidshem, ämneslärare i naturvetenskapliga ämnen och matematik, lärare i praktiskt-estetiska ämnen samt ämneslärare i moderna språk. Wisbygymnasiet rapporterar om
särskilda rekryteringsutmaningar när det gäller yrkeslärare. Den kommunala vuxenutbildningen lyckas idag rekrytera lärare till de allmänna ämnena. Beroende på vilka yrkesutbildningar som blir aktuella kan gruppen yrkeslärare vara svårrekryterade. Inom Särskolan finns
utmaningar med att rekrytera speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning.

4. Kompetensförsörjningsanalys – strategier framåt
4.1 Strategier framtagna av Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har utarbetat nio övergripande strategier för att
möta framtidens kompetensförsörjningsutmaningar inom välfärden: 1) Bredda rekryteringen, 2) Förlänga arbetslivet, 3) Marknadsföra jobben, 4) Skapa engagemang, 5) Utnyttja
tekniken, 6) Underlätta lönekarriär, 7) Låta fler jobba mer 8) Visa karriärmöjligheter, 9) Använda kompetens rätt.12 Vidare listar SKR ett antal lokala strategier som kan användas för
att möta skolans rekryteringsutmaningar. Det handlar om olika typer av strategier kopplade
till att öka antalet lärare, behålla lärare samt utveckling av organisation och arbetssätt.13
4.2 Lokala strategier för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Utifrån omvärldsanalys, förutsättningar, nuläge och rekryteringsprognoser har ett antal strategier för utbildnings- och arbetslivsförvaltningens strategiska kompetensförsörjningsarbete
tagits fram. Strategierna framtagna av SKR har fungerat som inspiration.
Vara en attraktiv arbetsgivare

För att säkra vår kompetensförsörjning behöver vi kunna erbjuda en attraktiv och hälsosam
arbetsplats där våra nuvarande medarbetare trivs, vill stanna och vill rekommendera. Satsningar på till exempel introduktion, arbetsmiljö, lön och arbetsvillkor blir viktiga i det arbetet. Föreslagna aktiviteter inom ramen för arbetsgruppen ”lärares arbetsmiljö” bör ges fo12
13

Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden. Hur möter vi rekryteringsutmaningen, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, www.skr.se
Skolans rekryteringsutmaningar. Lokala strategier och exempel, Sveriges kommuner och Landsting, 2018, www.skr.se
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kus och möjligheter till ytterligare insatser för ett hållbart arbetsliv med minskad upplevd
stressnivå bör undersökas. Fortsatta satsningar på att avlasta lärare genom till exempel lärarassistenter eller socialpedagoger bör också ske.
För att vara attraktiva behöver vi också erbjuda tydliga karriär- och utvecklingsmöjligheter,
till exempel genom gemensamma rekryteringar av förstelärare. Insatser för att tydligare visa
och kommunicera karriär- och utvecklingsmöjligheter – både för nuvarande och framtida
medarbetare – har också påbörjats och bör fortsätta.
Vidareutbildning av anställda lärare

Då Skolverkets lärarprognos visar att de som utbildar sig på landets lärarutbildningar inte
kommer att räcka till behöver vi stötta alternativa vägar till lärarlegitimation och ämnesbehörighet. Det kan till exempel handla om Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU),
Vidareutbildning av lärare (VAL), Utländska lärares vidareutbildning (ULV) eller Skolverkets ”Lärarlyft”.
När det gäller ämnesstudier så har UAF sedan 2012 inom ramen för statsbidraget Lärarlyftet haft nya studerande varje år för att komplettera behörigheter i olika ämnen, framförallt
inom området specialpedagogik. Den typen av insatser bör fortsätta utifrån aktuella statsbidrag, budget och prioriterade ämnen. De uppdaterade siffror över behörighetsläget
2019/2020 som Skolverket kommer att publicera under våren 2020 behöver vägas in, men
de ämnen som skulle kunna bli särskilt aktuella utifrån tillgängliga data vid tidpunkten för
planens upprättande, nuläge och rekryteringsprognoser på Gotland (utan hänsyn till aktuella statsbidrag) är engelska, spanska, slöjd, naturvetenskapliga ämnen, matematik, svenska
som andraspråk och utbildning till speciallärare med inriktning mor utvecklingsstörning.
Vad gäller kompletterande pedagogisk utbildning för att bli legitimerad lärare så har UAF
för närvarande14 studerande som läser för att bli behöriga yrkeslärare med hjälp av statsbidrag. Ytterligare satsningar för att stötta fler kategorier av lärare som vill läsa in en legitimation bör göras. Tydligare förvaltningsövergripande prioriteringar och riktlinjer för studiestöd bör också tas fram. Vidare behöver vi säkerställa att det finns planer för vad som händer efter genomförd utbildning. Grupper som skulle kunna bli särskilt aktuella utifrån nuläge och rekryteringsprognoser är yrkeslärare, lärare i fritidshem och ämneslärare 7–9.
Locka unga och nya lärare till skolan samt påverka normer och attityder till läraryrket

För att locka framtida medarbetare till våra yrken och till Gotland behöver vi på ett strukturerat sätt sprida autentiska och inspirerande berättelser om det som upplevs attraktivt
med att jobba hos oss. Vi behöver knyta kontakter och kommunicera med potentiella medarbetare såväl digitalt som fysiskt. För att möjliggöra detta bör ett ambassadörsnätverk
inom UAF etableras. Särskilda insatser bör göras för att säkerställa att vi kommunicerar på
ett sätt som lockar alla relevanta kandidater oavsett kön, funktionsvariation eller etnisk bakgrund. För att stärka arbetsgivarvarumärket blir det viktigt att våra arbetssätt och vår kommunikation genomsyras av våra arbetsgivarlöften – såväl internt som externt.
Vidare är våra timanställda medarbetare inom UAFs vikarieförmedling viktiga ambassadörer och potentiella kandidater för lärarutbildningarna. Denna grupp av ett antal hundra
medarbetare bör ges fokus så att vi säkerställer att de får så goda förutsättningar som möjligt och blir inspirerade att studera vidare.
14

Per december 2019
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Samverkan mellan lärosäten och huvudman

Utifrån det partnerskap som Region Gotland har med Uppsala universitet finns stora
möjligheter att genomföra gemensamma aktiviteter. Idag genomförs bland annat samverkande aktiviteter som läraraspiranttjänster, VFU, handledarutbildningar, partnerskolor, examensarbeten och informationsträffar. Inom planperioden bör vi undersöka förutsättningar
för att skapa regionala varianter av kombinerad kompletterande pedagogisk utbildning och
anställning i Region Gotland, med inspiration från andra regioner i Sverige. Vidare bör gemensam digital marknadsföring för att inspirera fler att söka utbildningen ges ökat fokus
fortsättningsvis.
Genomströmningen i lärarutbildningen

En bra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är ett viktigt steg för att fånga lärarstudenters
intresse för yrket och öka genomströmningen i utbildningen. UAF bör i samarbete med
Uppsala universitet fortsätta med att kontinuerligt vidareutbilda medarbetare inom handledning. Samarbetet som startade 2019 kring ”läraraspiranter”, där studenter ges möjlighet
att arbeta en dag i veckan på en grundskola med lön, bör också fortsätta och marknadsföras ytterligare.
Byta yrke mitt i livet

För att lyckas rekrytera fler lärare behöver vi möjliggöra och marknadsföra möjligheter till
karriärväxling. För att rekrytera fler ämneslärare till grundskolan har UAF till exempel inlett
ett samarbete med stiftelsen Teach For Sweden (TFS) som genom ett särskilt tvåårigt ledarskapsprogram erbjuder möjligheten för akademiker inom naturvetenskap eller språk att arbeta 80% på en högstadieskola och få 20% betald studietid för att läsa in en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Ytterligare satsningar bör också göras för att etablera
kontakt och inspirera yrkesgrupper som skulle kunna vara aktuella för rollen som yrkeslärare.
Fånga upp lärare med utländsk utbildning eller erfarenhet

Genom att ta fånga upp personer med utländsk utbildning kan man genom validering,
ULV, nå behörighet som lärare i Sverige. Fortsatt digital annonsering bör ske för att locka
finska lärare till Gotland. Vidare bör vi undersöka nya möjligheter för att fånga upp lärare
med utländsk utbildning. Under 2019 lämnade Sveriges kommuner och regioner (SKR) ett
förslag till regeringen om ett basår för utlandsutbildade lärare för att underlätta vägen till lärarlegitimation, vilket blir viktigt att följa utvecklingen kring.
Förlänga arbetslivet

Då Region Gotland kommer att få ökade elevvolymer samtidigt som många lärare går i
pension inom 10 år behöver vi arbeta för att fler lärare förlänger arbetslivet. Ett sätt kan
vara att pröva mentorsanställningar för lärare över 68 år för att behålla kompetens inom
skolan. En del av uppdraget innebär att vara mentor för yngre kollegor vilket också kan få
positiva effekter på arbetsmiljön.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som en helhet

Kompetensförsörjningsplanen fokuserar på de mest svårrekryterade undervisande yrkeskategorierna där det finns krav på legitimation och behörighet. För att lyckas med förvaltningens uppdrag blir det dock viktigt att fortsatt se utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
som en helhet. I den årliga handlingsplanen bör aktiviteter för andra bristyrken inkluderas,
till exempel skolpsykologer, skolsköterskor och studie- och yrkesvägledare.
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Aktivitetsplan 2020
Bilaga till Kompetensförsörjningsplan för Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 2020–2023
VAD
innebär aktiviteten som planeras

EFFEKT
som vi förväntar oss

HUR
aktiviteten ska genomföras

NÄR
genomförs

MÅLGRUPP
för aktiviteten

VEM /VILKA
är ansvariga

Utvärdera introduktionen för
nyanställda medarbetare och chefer

Behåller kompetens genom att erbjuda en
välkomnande introduktion som tydliggör
roller, ansvar och uppdrag inom UAF

FebruariMars 2020

Nya medarbetare
och chefer

HR

Genomföra arbetsmiljöinsatser

Behåller och attraherar kompetens genom
att erbjuda en attraktiv arbetsplats med
god arbetsmiljö.

Utveckla och genomföra central
introduktion till UAF. Skapa digitalt
stödmaterial. Integrera förändringar i
regionövergripande introduktion.
Genomföra aktiviteter inom ramen för
samverkansgrupperna ”lärares
arbetsmiljö” och ”skolledares arbetsmiljö”

Fortsätter
2020

Berörda
medarbetare

HR och
avd.chefer, i
samarbete
med facken

Undersöka förutsättningar för
Stödinsatser för att bidra till ett mer
hållbart arbetsliv
Stöd till ämnesstudier eller
kompletterande pedagogisk
utbildning för medarbetare (via
aktuella statsbidrag/egna medel)
Erbjuda
karriärtjänster/försteläraruppdrag
för perioden 2020–2022
Undersöka förutsättningar för att
Etablera ett internt
ledarskapsprogram för medarbetare
Undersöka förutsättningar för att
Skapa ett koncept för
mentorsanställningar
Utvärdera och stötta mottagandet
av timvikarier, studenter och
praktikanter

Behåller och attraherar kompetens genom
att erbjuda en attraktiv arbetsplats med
god arbetsmiljö.
Bidrar till kompetensförsörjning av
bristyrken. Utvecklar och behåller
kompetens genom att vara en attraktiv
arbetsplats som erbjuder utveckling.
Behåller kompetens genom att vara en
attraktiv arbetsplats som ger möjligheter
till och visar karriärmöjligheter.
Behåller och rekryterar kompetens genom
att erbjuda en attraktiv arbetsplats. Visar
karriärmöjligheter.
Kompetensförsörjning genom senior
kompetens. Behåller och attraherar
medarbetare genom mentorstöd.
Attraherar fler att utbilda sig till våra yrken
genom att tillfälligt arbete och praktik inom
skolans värld är en positiv upplevelse.

I samarbete med Avonova erbjuda
föreläsningar/workshops med fokus på till
exempel psykosocial arbetsmiljö.
Ta fram prioriteringar/riktlinjer för
studiestöd. Bevaka och hantera
statsbidrag. Undersöka möjligheter till nytt
samarbete med Campus Gotland.
Rekryteringsprocess i samverkan med
fackliga organisationer

Hösten
2020

Förskollärare/
lärare

HR

Våren 2020

Bristyrken inom
UAF

HR

Januari-juni
2020

Lärare

Särskilt program i samverkan med övriga
förvaltningar.

Hösten
2020

Rekrytera mentorer med senior kompetens

Hösten
2020

Potentiella
skolledare inom
UAF
Medarbetare med
senior kompetens

Avdelningschefer,
rektorer
HR

Ta in feedback. Se över stödmaterial till
skolor. Stötta VFU/PTP/APL för elever och
lärar-, socionom- och psykologstudenter.

Fortsätter
under 2020

Elever, studenter
och timvikarier

HR

HR

Etablera ett ambassadörnätverk
med medarbetare från samtliga
skolformer
Skapa och marknadsföra nytt
digitalt innehåll med autentiska,
inspirerande medarbetarberättelser
från vardagen (ex. video, artikel)
Delta i yrkesmässor eller andra
forum för att marknadsföra våra
yrken
Samarbeta med Campus Gotland
kring läraraspiranter där studenter
ges möjlighet att arbeta en dag i
veckan parallellt med studier
Genomföra partnerskap med Teach
for Sweden för att rekrytera
ämneslärare 7–9
Rekrytera barnskötare som tar
studenten VT-20
Rekrytera förskollärare som tar
examen från Campus Gotland HT-20
Rekrytera F-3 lärare som tar examen
vid Campus Gotland VT-20
Rekrytera yrkeslärare till HT-20
Bredda rekryteringen och använda
kompetens rätt

Rekrytera alternativa kompetenser

Skapar engagemang. Attraherar fler att
utbilda sig till och arbeta inom våra yrken
genom att vi identifierar och sprider
inspirerande berättelser.
Attraherar fler att utbilda sig till och arbeta
inom våra yrken. Visar karriärmöjligheter.

Attraherar och rekryterar studenter eller
yrkesverksamma. Visar karriärmöjligheter.
Attraherar fler att söka till och fortsätta
sina studier på Campus Gotland. Rekryterar
lärare genom att fler studenter får kontakt
med våra skolor.
Bidrar till kompetensförsörjning av
gruppen ämneslärare. Bidrar till en mer
likvärdig skola.
Bidrar till kompetensförsörjning. Minskat
behov av vikarier i förskolan.
Bidrar till kompetensförsörjning av
gruppen förskollärare.
Bidrar till kompetensförsörjning av
gruppen grundlärare.
Bidrar till kompetensförsörjning av
gruppen yrkeslärare.
Bidrar till att kompetensförsörja våra
yrkesgrupper genom att tillgänglig
kompetens tas tillvara och används rätt
Attraherar och behåller medarbetare
genom att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö
där vi använder kompetens rätt.

Terminsvisa nätverksträffar, däremellan
frivilligt deltagande i
kommunikationsaktiviteter

Första träff
mars 2020

Medarbetare inom
UAF

HR

Kommunikationsaktiviteter i samarbete
med ex. ambassadörsnätverket,
”Redaktionsråd arbetsgivarvarumärke”,
Campus Gotland och Skoljobb.
Tex. ”Alla hjärtans dag-kampanj” på
Wisbygymnasiet, Pedagogdagen vid
Uppsala universitet.
Marknadsföring och rekryteringsprocess i
samverkan med Campus Gotland

Löpande
under 2020

HR/kommunik
ation

Januari och
september
2020

Studerande och
yrkesverksamma,
fastlänningar som
gotlänningar
Studerande,
yrkesverksamma
karriärväxlare
Studenter vid
lärarprogrammen
F-3 och 4–6

Marknadsföra och genomföra det tvååriga
ledarskapsprogrammet där deltagarna
jobbar på en skola parallellt med studier.
Marknadsföring och rekryteringsprocess

jan-feb och
nov-dec
2020
Februariapril 2020
Áug-okt
2020
Februariapril 2020
VT-20

Akademiker inom
naturvetenskap och
moderna språk.
Elever på Barn- och
fritidsprogrammet
Förskollärarstudenter
Lärarstudenter vid
Campus Gotland
Karriärväxlare

TFS och HR/
Kommunikation
HR, rektorer

2020

Chefer inom UAF

Löpande
under 2020

Lärarassistenter och
socialpedagoger

Marknadsföring och rekryteringsprocess i
samverkan med Campus Gotland
Marknadsföring och rekryteringsprocess i
samverkan med Campus Gotland
Marknadsföringsinsats för att skapa
intresse inför rekryteringsprocess
Delta i aktiviteter inom ramen för projektet
NORMA som fokuserar på breddad
rekrytering, utveckling av det inkluderande
ledarskapet och förnyade arbetssätt.
Rekrytering av till exempel lärarassistenter
och socialpedagoger med stöd av
statsbidrag.

Löpande
under 2020

HR

HR och
rekryterade
rektorer

HR, rektorer
HR, rektorer
HR, rektor
WG och Vux
HR
koordinerar

Rektorer

Delta i det regionövergripande
arbetet kopplat till projektet ”hållbar
bemanning” för att uppnå en
funktionell balans mellan
grundbemanning och timvikarier
Bidra till det regionövergripande
arbetet kring Gotlands
kompetensförsörjning

Behåller och attraherar kompetens genom
att erbjuda en god arbetsmiljö.
Kompetensförsörjning genom
bemanningsplanering.

Delta i arbetsgrupper inom ramen för
projektet. Koppla ihop arbetet med
projektet kring framtidens skola och
förskola.

Under 2020

Rektorer, främst
inom förskolan

Respektive
avdelningschef

Attraherar medarbetare genom att skapa
förutsättningar för den enskilde och dess
familj att flytta till Gotland

Till exempel föra dialog kring upplevda
rekryteringsutmaningar kopplade till
bostadssituationen på Gotland

Under 2020

Potentiella
inflyttare

HR

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BUN 2021/44
8 mars 2021

Elinor Löfgren
Koordinator

Barn- och utbildningsnämnden

Förändrad rutin för kulturresor på grundskolan
Förslag till beslut

•





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

Sammanfattning

Enligt BUN:s beslut, Internbudget BUN 2014/141, förstärktes skolskjutsanslaget för
att införa så kallade kulturresor med buss. Det nu gällande beslutet avser resor med
buss för elever i grundskolan på landsbygden, för att de ska kunna åka till
kulturevenemang i Visby.
Utifrån den nu beslutade kulturplanen, RS 2019/1026, som innefattar en så kallad
”kulturgaranti” för elever i grundskolan, behöver ett nytt beslut fattas om kulturresor.
Grundskolor på landsbygden behöver även kunna boka kulturresor till
kulturevenemang som erbjuds på landsbygden.
Ändringen behöver göras för att möjliggöra att elever på landsbygden når upp till
målen i kulturgarantin. Kulturresor ska endast gälla för resor till kulturevenemang
inom ramen för kulturgarantin.
Nuvarande budget för kulturresor är 230 tkr. Förvaltningen har ett förslag på
fördelning av budgeten mellan skolor på landsbygden, 230 tkr, för kulturresor.
Fördelningen görs utifrån skolans geografiska läge samt hur kulturutbudet ser ut
inom respektive skolas område. Budgeten för kulturresor kommer att ligga kvar
centralt.
För grundskolor inom Visby bedöms kulturgarantin kunna uppfyllas inom Visby,
varför de skolorna inte finns med i fördelningen av budgeten för kulturresor.
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BUN 2021/44

Bakgrund

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

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

Tjänsteskrivelse, Utökning av kulturresor för grundskolan 2021-03-09.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Bilaga; förslag till fördelning budgetåret 2021

Skolor

Närhet/utbud

Antal elever

Kostnad
kulturbuss 2019

Förslag
fördelning 2021

Dalhem skola

***

112

19 810 kr

12 000 kr

Endre skola

***

83

3 250 kr

6 000 kr

Eskelhem skola
Fole skola
Fårösundsskolan

**

42

4 000 kr

6 000 kr

***

125

11 200 kr

6 000 kr

*

124

11 550 kr

12 000 kr

Garda skola

**

92

27 001 kr

12 000 kr

Havdhem skola

**

70

22 650 kr

12 000 kr

Högbyskolan

**

330

13 601 kr

25 000 kr

Klinteskolan

**

272

27 500 kr

20 000 kr

Kräklingbo skola

*

34

7 370 kr

12 000 kr

Lärbro skola

**

117

4 823 kr

6 000 kr

Romaskolan

***

316

11 450 kr

15 000 kr

Sanda skola

**

73

11 550 kr

15 000 kr

Solklintsskolan

**

218

11 900 kr

15 000 kr

Stenkyrka skola

**

65

0 kr

6 000 kr

Stånga skola

**

95

19 400 kr

12 000 kr

Vänge skola

**

52

0 kr

6 000 kr

Väskinde skola

***

231

10 127 kr

12 000 kr

Västerhejde skola

***

271

2 502 kr

12 000 kr

*

42

4 500 kr

12 000 kr

237 258 kr

231 000 kr

Öja skola
Summa

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

3 (3)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/210
16 mars 2021

Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Barn- och utbildningsnämnden

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

•

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

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

Den regelbundna tillsynen påbörjades genom att avdelningen stöd och utveckling
skickade ut underlag till huvudman och rektor. Dessa underlag bifogas denna
rapport. Huvudman har genom en ny e-tjänst skickat in all begärd dokumentation
som sedan har granskats av handläggare vid UAF och RSF. Ytterligare underlag och
information har inhämtats från andra myndigheter.
En enkätundersökning skickades ut till all personal vid de fem förskolorna.
Resultaten av dessa redovisades och återfördes till respektive huvudman och rektor.
Intervju med huvudman och rektor har genomförts utifrån skollag, läroplan för
förskola (Lpfö 18) och Region Gotlands riktlinjer för fristående förskola.
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Utifrån intervjuer, granskning av huvudmans redovisning, enkätundersökning och
digitalt verksamhetsbesök har resultaten sammanställts i ett protokoll. Utifrån
respektive protokoll har förvaltningschefen fattat beslut på delegation av nämnden.
Bedömning

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

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

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Föräldrakooperativet Bikupan i Ljugarn
Föräldrakooperativet Bysen i Lau
Föräldrakooperativet Lyckan i Burs
Prästbackens förskola AB
Svenska kyrkan Visby domkyrkoförsamlings förskola Sankta Maria i Visby
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Aktiebolag: Registreringsbevis från Bolagsverket. Av registreringsbeviset ska
framgå att bolaget ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser.
Inkom med bolagsordning samt aktiebok som visar vem/vilka som äger aktier i
bolaget. Vid ägande i flera led, bifoga motsvarande handling för juridiska personer
med väsentligt inflytande över verksamheten.
Handelsbolag och kommanditbolag: Registreringsbevis från Bolagsverket samt
bolagsavtal. Av bolagsavtalet ska framgå att gemensam näringsverksamhet ska
bedrivas och att bolaget ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan
avser.
Enskild firma: Personbevis samt registerutdrag från Skatteverket som visar att
huvudmannen är godkänd för F-skatt.
Ekonomisk förening: Registreringsbevis från Bolagsverket samt föreningens
stadgar och förteckning över styrelsens medlemmar inklusive suppleanter med
personnummer. Av registreringsbeviset ska framgå att den ekonomiska
föreningen ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser.
Ideell förening: Föreningens stadgar och årsstämmoprotokoll. Av stadgarna ska
framgå föreningens namn, föreningens ändamål, bestämmelser om hur beslut i
föreningens angelägenheter fattas samt uppgift om vem som tecknar firman.
Förteckning över styrelsens medlemmar inklusive suppleanter med
personnummer. Om den ideella föreningen är registrerad hos Bolagsverket inkom
med registreringsbevis från Bolagsverket.
Registrerat trossamfund: Trossamfundets stadgar och förteckning över styrelsens
medlemmar inklusive suppleanter med personnummer. Av stadgarna ska framgå
trossamfundets namn, trossamfundets ändamål och bestämmelser om hur beslut
i trossamfundets angelägenheter fattas. Registreringsbevis från registret över
trossamfund hos Kammarkollegiet.
Stiftelse: Stiftelseförordnande och förteckning över styrelsens medlemmar
inklusive suppleanter med personnummer. Av förordnandet ska framgå vem som
ska förvalta stiftelsens egendom och motiv för stiftelsens verksamhet.
Registreringsbevis från länsstyrelsen.
För det fall ni inte kan bifoga ovanstående handlingar ska en redogörelse lämnas
om orsaken till detta.
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både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om
barnet tillhör en nationell minoritet samt (3) ger varje barn förutsättningar att
utveckla svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller
av andra skäl har behov av teckenspråk. (8 kap. 10 § skollagen, Lpfö 18, 1
Värdegrund och uppdrag, kommunikation och skapande, 2.2 Omsorg,
utveckling och lärande)
1.5 Huvudmannen ser till att anställda rektor som anställs vid
förskoleenheten/förskoleenheterna har pedagogisk insikt genom utbildning
och erfarenhet, samt att de har gått, går eller kommer att gå särskild
befattningsutbildning. (2 kap. 11-12 §§ skollagen)
1.6 Rektor leder den pedagogiska verksamheten i enlighet med målen i
läroplanen. (2 kap. 9-10 §§ skollagen, Lpfö 18, 2.8 Rektorns ansvar)
1.7 Huvudmannen ser till att förskollärare i förskolan har legitimation och är
behöriga för den undervisning de bedriver, om de inte omfattas av något av
undantagen från dessa krav. (2 kap. 13–14 och 17–18 §§ skollagen)
2. Styrning och utveckling av utbildningen

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

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

, grund för bedömning

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

Huvudman

Adress
E-post

Telefon

Skolchef

Epost

Ordförande

Epost

Rektor

Epost

ja

nej

Datum för godkännande
t t
Föreningens/organisationens stadgar finns

ja

nej

Aktuellt registreringsbevis finns

ja

nej

F-skattebevis finns

Organisationsnr

Tidigare tillsyner och ev. klagomål

Huvudmannens ekonomiska förutsättningar (årsredovisning)

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

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

Utdrag från Skatteverket

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

Ekonomisk upplysning

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

Kunskap om
skollagstiftning.

Huvudmannen bedöms ha godtagbara kunskaper.
Kompletterande frågor behöver ställas.

Kunskap om arbetsmiljö och
arbetsrätt

Huvudmannen bedöms ha godtagbara kunskaper.
Kompletterande frågor behöver ställas.

Kunskap om ekonomi

Huvudmannen bedöms ha godtagbara kunskaper.
Kompletterande frågor behöver ställas.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Protokoll över tillsyn förskola

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Avdelningen för stöd och utveckling

Tidigare tillsyner och klagomål
Tillsynsbeslut

Klagomål

Kontrollerat.
Kompletterande frågor behöver ställas.

Kontrollerat.
Kompletterande frågor behöver ställas

Förskolenheten
Efterfrågad och inskickad dokumentation
Nyckeltal barnantal

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

Utbildningsbevis för rektor

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

Legitimation för anställda
förskollärare

Antal legitimerade förskollärare
Kompletterande frågor ställs på intervjun.

Frågeformulär - huvudman

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

Huvudmannens organisation och styrning
Måltider

Rutiner finns för uppföljning av varierade och näringsriktiga måltider.

Trygghet och säkerhet

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

Förskola och hem

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

Delaktighet och inflytande

Barnens vårdnadshavare ges möjlighet att påverka verksamheten.

Kompetensutveckling

Personalen erbjuds kompetensutveckling.

Registerutdrag

Förskolan har rutiner för kontroll av registerutdrag.

Anmälningsplikt

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

Frågeformulär till huvudman

Kompletterande frågor ställs på intervjun.

Egenkontroll och resultat på föräldraenkät
Egenkontroll, kommunens
enkät

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

Enkät till vårdnadshavare,
kommunens enkät

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

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

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

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

Dokumentation av
systematiskt
kvalitetsarbetet
från rektor

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

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

Efterfrågad och inskickad dokumentation, samt anteckningar från besök på förskolan

Frågeformulär till rektor

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

Undervisningen

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

Värdegrundsarbete

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

Lärmiljön

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

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

Särskilt stöd.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Avdelningen för stöd och utveckling

Arbete med övergångar, frågor till rektor
Övergångar

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

Information till hemmet

Utvecklingssamtal

Övrigt

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

Datum för eventuell uppföljning

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

Marina Ljungman
Kvalitetscontroller
Utbildnings- och arbetlivsförvaltningen

RSF ekonomistöd för genomförande av regelbunden tillsyn:
Benny Gillros och Carina Norman
Controllers Regionstyrelseförvaltningen
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I nedan bilaga 1 finns information om vad som skall fyllas i samt bifogas i etjänsten.


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

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


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

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

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Avdelning stöd och utveckling

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

2 (2)

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

[Dokumentets rubrik]

Innehåll
Inledning och bakgrund ...............................................................................................3
Färdplanen tydliggör vägen .........................................................................................4
Temaområden där omställning bedöms behövas och övergripande aktiviteter .....................................5
Temaområde: Involvering av medborgare ....................................................................................6
Temaområde: Fokus på hälsa och förebyggande insatser ..............................................................7
Temaområde: Stärka egen kraft och förmåga ...............................................................................9
Temaområde: Samordnad vård och omsorg, nära individen .........................................................10
Former och förutsättningar för omställningsarbetet på Gotland ........................................................11
Tillsättning av programstruktur ..................................................................................................11
Hur ska omställningen gå till ......................................................................................................12
Framgångsfaktorer som är särskilt viktiga och strategier för att adressera dem .............................13
Riskbedömning .........................................................................................................................14
Politisk delaktighet och förankring ..............................................................................................14
Medarbetarperspektivet .............................................................................................................14
Finansiering och finansiell påverkan ...........................................................................................15
Kort om kopplingar till andra styrande dokument ........................................................................17

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Bilaga – Fördjupande beskrivning av relation färdplan och genomförande program
social välfärd ..............................................................................................................17

2 (17)

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

[Dokumentets rubrik]

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

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

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

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Coronapandemin har haft stor påverkan på val av aktiviteter, både i form av att vissa aktiviteter fått en ordentlig skjuts då de understött arbetssätt som är viktiga under pågående pandemi exempelvis inom digitalisering, men också i form av att vissa aktiviteter behövts prioriteras ned exempelvis utifrån behov av att fokusera på att hantera pandemin.
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Temaområde: Involvering av medborgare

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

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Systematiskt involvera medborgare i verksamhetsutveckling
Aktivt inhämta medborgares erfarenheter
och åsikter

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

Utförare
Program

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

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

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

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

Målsättning med aktiviteterna

Utförare

Ta fram en regiongemensam primärvårdsplan

Gemensam långsiktig strategisk planering
för det gemensamma åtagandet primärvård

Program

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

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

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

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

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

HSF

SOF

Program

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

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

Målsättning med aktiviteterna

Utförare

Implementera första linjens digitala hälso- och
sjukvård genom:

Stärkta förutsättningar för hälsa och egen
omsorg

HSF, SOF,
RSF, UAF

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

Ökad delaktighet för medborgare och patienter

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

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

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

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

9 (17)

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

[Dokumentets rubrik]

Temaområde: Samordnad vård och omsorg, nära individen

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

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

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

Utförare

Utveckla och förbättra tillgänglighet till primärvården

HSF, SOF

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

Personer med omfattande och komplexa
vårdbehov ska erbjudas patientkontrakt

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

Ökad patientupplevd trygghet och delaktighet

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

HSF, SOF

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

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

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

HSF

HSF, SOF

HSF, SOF
HSF, SOF,
RSF, UAF

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

Former och förutsättningar för omställningsarbetet på Gotland

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Tillsättning av programstruktur

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

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

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

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

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

Strategier

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

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

Uthållighet över tid och på flera nivåer - det finns

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

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

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

Orka kraftsamla och kunna ta tydliga steg

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

Finansiering - en förutsättning både på kort som

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 (8)

Tjänsteskrivelse
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

HSN 2020/252

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

3 (8)

Tjänsteskrivelse
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

HSN 2020/252

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.

4 (8)

Tjänsteskrivelse
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

HSN 2020/252

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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Emma Norrby
Verksamhetsutvecklare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

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

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

Sammanfattning

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

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

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

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

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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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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1. Inledning
2020 deltog Region Gotland i Folkhälsmyndighetens befolkningsenkät Hälsa på lika villkor,
HLV, och drogvaneenkät i årskurs 9 som genomförs av Centralförbundet för Alkohol och
Narkotikaupplysning, CAN. Enkäterna genomfördes mellan februari och maj.
Den här rapporten sammanfattar resultaten. Detaljerade resultat från mätningarna finns på
www.gotland.se/folkhalsostatistik.
2. Resultat i förhållande till Riket
Resultatet för hälsa, levnadsvanor och sociala faktorer skiljer sig inte stort mellan kvinnor och
män på Gotland i jämförelse med resten av Sverige (Riket). Några skillnader ses mellan Gotland
och Riket som däremot inte återfinns när Gotlands resultat jämförs med kommuner med
liknande förutsättningar som Gotland har (jämförbar kommungrupp).
Några resultat, för kvinnor och män, finns där Gotlands resultat skiljer sig både från resultatet i
Riket och från jämförbar kommungrupp:
1) Det är vanligare på Gotland att kvinnor snusar.
2) Det är mindre vanligt att kvinnor aldrig druckit alkohol eller aldrig snusat.
3) Det är vanligare att män rökt tidigare.
4) Det är vanligare att kvinnor på Gotland upplevt ekonomisk kris.
5) Det är mindre vanligt att kvinnor och män upplever otrygghet.
När det gäller ungdomars droganvändning (i årskurs 9) är det något vanligare på Gotland än i
Riket att pojkar snusar, flickor röker och att pojkar intensivkonsumerar alkohol. Samtidigt är
det något mindre vanligt på Gotland att flickor dricker alkohol och att flickor och pojkar har
använt narkotika.
Under de senaste åren har det hänt upprepade gånger att strateger inom Region Gotland
uppfattat att det finns en bild i samhället att gotlänningarnas hälsa och levnadsvanor generellt är
märkbart sämre än i övriga Sverige. Resultaten från befolkningsenkäten visar inte den bilden
men det är intressant att notera att resultaten visar att andelen män som rökt tidigare är större
på Gotland än i Riket och jämfört med jämförbar kommungrupp. Statistik från en
undersökning på Gotland 1988 visar att var fjärde man och var femte kvinna på Gotland rökte
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dagligen, vilket är betydligt mer än nu då knappt var tionde person är dagligrökare. Bilden av
hur det ser ut på Gotland skulle eventuellt kunna bottna i levnadsvanor längre bak i tiden.
Tillförlitlig statistik från befolkningsenkäten HLV finns från 2009. Statistiken sedan dess visar
inte heller på stora skillnader mellan Gotland och Riket. Levnadsvanorna på Gotland har inte
förändrats nämnvärt de senaste 10 åren med undantag för rökning som minskat sedan dess.
När det gäller ungdomars droganvändande har det skett stora förändringar med avsevärt
mindre andel ungdomar som röker och dricker alkohol nu än för 20 år sedan. Kanske kan
bilden i befolkningen av ungdomars levnadsvanor till viss del färgas av hur det varit tidigare.

3. Utveckling över tid
Som nämnts ovan har ungdomars droganvändning på Gotland minskat under de senaste 20
åren. Tydligast ses minskning av rökning och bruk av alkohol. Även snusning är mindre vanligt
bland ungdomar nu än för 20 år sedan men de senaste 10 åren ses inte någon tydlig förändring.
Bruk av narkotika hos ungdomar i årskurs 9 är något mindre vanligt nu än för 20 år sedan men
det har varierat med toppar vissa år.
Andel (%) flickor i årskurs 9 på Gotland med olika drogvanor, utveckling sedan år 2000

Källa: Region Gotland och Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning, CAN
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Andel (%) pojkar i årskurs 9 på Gotland med olika drogvanor, utveckling sedan år 2000

Källa: Region Gotland och Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning, CAN

Bland personer i åldern 16-84 år ses också en minskning av rökning under de senaste 10 åren. I
övrig ses inga förändringar för levnadsvanor, på befolkningsnivå. När det gäller hälsoproblem
ses däremot en försämring under de senaste 10 åren. Det har blivit vanligare att kvinnor och
män har flera olika besvär: värk i rygg, huvudvärk, tinnitus, ängslan/oro/ångest, trötthet och
sömnbesvär. Bland kvinnor ses även ökning av stress, eksem, högt blodtryck och
magtarmbesvär. Otrygghet och utsatthet för kränkande bemötande har ökat bland kvinnor.
När resultaten granskas utifrån olika åldersgrupper (16-29 år, 30-44 år, 45-64 år, 65-84 år),
utbildningsnivå (förgymnasial gymnasial, eftergymnasial) och hushållsinkomst (låg, medel, hög)
framkommer tre tydliga förändringar under de senaste 10 åren:
1) rökning har minskat i alla grupper
2) upplevelse av otrygghet har ökat i alla grupper
3) tilliten till andra människor har minskat i flera grupper: bland personer i åldersgrupperna
16-29 år, 30-44 år och 45-64 år samt bland personer med låg- eller hög hushållsinkomst.

4. Nuläge
Knappt 70 procent av befolkningen på Gotland upplever bra hälsa och 6 procent upplever
dålig hälsa. Det är ingen skillnad mellan kvinnor och män. Det är som redovisat tidigare inte
avvikande mot nationella resultat och skulle kunna bedömas vara ett acceptabelt resultat på
befolkningsnivå. Men när vi ser på andra hälsoutfall, levnadsvanor och sociala faktorer
framkommer en annan problembild. Även om den inte avviker mot Riket kvarstår faktum att
många personer har hälsoproblem, levnadsvanor och sociala faktorer som inte främjar hälsa.
Några exempel:
Nästan var femte kvinna och var tionde man upplever stress.
Varannan kvinna och knappt var tredje man har övervikt eller fetma.
Varannan kvinna och var tredje man har ångest/oro/ängslan och de siffrorna gäller även för
sömnbesvär.
Var tredje kvinna och man har långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, nedsatt funktion eller
annat långvarigt hälsoproblem som hindrar arbetsförmåga eller daglig sysselsättning.
Var fjärde kvinna och man har någon form av funktionsnedsättning.
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Nästan var femte kvinna och var tredje man äter lite frukt och grönsaker och dricker mycket
söta drycker.
Var tredje kvinna och man har mindre än 150 minuters fysisk aktivitet i veckan.
Var tionde kvinna och var femte man har riskbruk av alkohol.
Knappt var tionde kvinna och man röker dagligen.
Bland ungdomar i årskurs 9 röker var tionde flicka och pojke (dagligen eller ibland), var femte
pojke och knappt var tionde flicka snusar och mer än var tredje flicka och pojke dricker
alkohol.
Var femte kvinna och man litar inte på andra människor.
Var tredje kvinna är otrygg och knappt var tionde man upplever otrygghet.
Var femte man och drygt var tionde kvinna har lågt socialt deltagande.
Var tredje kvinna och var femte man har varit utsatt för kränkande bemötande.
Var femte kvinna och man anger att de inte klarar av en oväntad utgift på 12 000 kr utan att
låna eller be om hjälp.
Knappt var femte kvinna och man har haft problem att klara de löpande utgifterna, under de
senaste 12 månaderna.
Andel (%) kvinnor och män med hälsoutfall, levnadsvanor och sociala faktorer som har
negativ inverkan för personer och för folkhälsan, i åldern 16-84 år

Källa: Hälsa på lika villkor, medelvärde år 2018 och 2020.
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Andel (%) kvinnor och män med olika sjukdomar/besvär, i åldern 16-84 år

Källa: Hälsa på lika villkor, medelvärde år 2018 och 2020.

Andel (%) elever på Gotland med olika drogvanor i årskurs 9, år 2020

Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), 2020

5. Ojämlikhet i hälsa, levnadsvanor och sociala faktorer
Som vi ser i diagrammen ovan finns det skillnader mellan kvinnor och män. Flera olika
hälsobesvär och sjukdomar är vanligare bland kvinnor än bland män. Fler män än kvinnor har
levnadsvanor som inte främjar hälsan. Det är även vanligare att män har lågt socialt deltagande
och saknar socialt och praktiskt stöd än att kvinnor gör det samtidigt som fler kvinnor än män
upplever otrygghet och är utsatta för hot om våld eller kränkande bemötande.
När resultaten delas upp utifrån utbildningslängd, hushållsinkomst och ålder framkommer fler
ojämlikheter. Det finns grupper där det är vanligare med hälsoutfall, levnadsvanor och sociala
faktorer som har negativ inverkan på hälsan. Exempelvis upplever 52 procent av personer med
låg hushållsinkomst bra hälsa medan motsvarande andel bland personer med eftergymnasial
utbildning eller hög hushållsinkomst är 77 procent.
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Andel (%) personer med självupplevd bra hälsa i olika grupper, i åldern 16-84 år
på Gotland, där resultatet avviker från resultatet för kvinnor och män

Källa: Hälsa på lika villkor, medelvärde år 2018 och 2020.

Diagrammet visar att det är mindre vanligt med upplevd bra hälsa bland personer med låg hushållsinkomst eller
med förgymnasial utbildning än det är bland kvinnor och män totalt i befolkningen. Det är mer vanligt med
självupplevd bra hälsa bland personer i åldern 30-44 år och 16-29 år, personer med eftergymnasial utbildning
eller personer med hög hushållsinkomst än det är bland kvinnor och män totalt i befolkningen.
Andel personer med självupplevd dålig hälsa i olika grupper, i åldern 16-84 år på
Gotland, där resultatet avviker från resultatet för kvinnor och män
Observera att skalan är mellan 0-10 procent.

Källa: Hälsa på lika villkor, medelvärde år 2018 och 2020.

Diagrammet visar att det är mer vanligt med upplevd dålig hälsa bland personer med låg hushållsinkomst än
det är bland kvinnor och män totalt i befolkningen. Det är mindre vanligt med självupplevd dålig hälsa bland
personer med hög hushållsinkomst, personer med eftergymnasial utbildning eller i åldern 30-44 år och 16-29 år
än det är bland kvinnor och män totalt i befolkningen.
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Ojämlikhet utifrån utbildningslängd

Resultatet från befolkningsenkäten visar att det finns ett samband mellan utbildningslängd och
hälsa, levnadsvanor och sociala faktorer. På gruppnivå är hälsa och levnadsvanor/sociala
faktorer som främjar hälsa bättre bland personer som har eftergymnasial utbildning än bland
personer som har gymnasial utbildning. Personer med gymnasial utbildning har i sin tur bättre
hälsa och mer hälsofrämjande levnadsvanor/sociala faktorer än vad personer med förgymnasial
utbildning har.
Undantaget är att det är vanligare med stress och riskbruk av alkohol bland personer med
eftergymnasial utbildning än bland personer med förgymnasial utbildning.
Andel (%) personer som upplever bra eller dålig hälsa, vid olika utbildningslängd,
i åldern 16-84 år

Källa: Hälsa på lika villkor, medelvärde år 2018 och 2020.

Diagrammet visar att andel personer som upplever bra hälsa är 60 procent bland personer med förgymnasial
utbildning, 63 procent bland personer med gymnasial utbildning och 77 procent bland personer med
eftergymnasial utbildning. Andelen personer som upplever dålig hälsa minskar med ökande utbildningslängd. 7
procent av personer med förgymnasial- eller gymnasial utbildning upplever dålig hälsa medan 4 procent av
personer med eftergymnasial utbildning gör det.
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Andel (%) personer med olika hälsoproblem, levnadsvanor, och sociala faktorer; vid
olika utbildningslängd, i åldern 16-84 år

Källa: Hälsa på lika villkor, medelvärde år 2018 och 2020.

Diagrammet visar att andel personer med övervikt, låg fysisk aktivitet, lågt intag av frukt och grönsaker, lågt
socialt deltagande, låg tillit till andra människor och otrygghet är större bland personer med gymnasial utbildning
än bland personer med eftergymnasial utbildning och störst bland personer med förgymnasial utbildning.
Fetma är vanligare bland personer med förgymnasial utbildning än bland personer med eftergymnasial utbildning
men det är vanligast bland personer med gymnasial utbildning.
Andel (%) personer som upplever stress och riskbruk av alkohol,
vid olika utbildningslängd, i åldern 16-84 år

Källa: Hälsa på lika villkor, medelvärde år 2018 och 2020.

Diagrammet visar att drygt var tionde person (11-12 procent) med förgymnasial- och gymnasial utbildning
upplever stress medan knappt var femte person (17 procent) med eftergymnasial utbildning gör det.
Andelen personer med förgymnasial utbildning som har riskbruk av alkohol (14 procent) är mindre än andelen
personer med gymnasial- eller eftergymnasial utbildning som har det (17 procent i vardera gruppen).

8

Regionstyrelseförvaltningen RSF

5.2

Rapport 9 (14)

Ojämlikhet utifrån hushållsinkomst

Resultatet från befolkningsenkäten visar att det finns ett samband mellan hushållsinkomst och
hälsa, levnadsvanor och sociala faktorer. På gruppnivå är hälsa och levnadsvanor/sociala
faktorer som främjar hälsa bättre bland personer som har hög hushållsinkomst än bland
personer som har medel hushållsinkomst. Personer med medel hushållsinkomst har i sin tur
bättre hälsa och mer hälsofrämjande levnadsvanor/sociala faktorer än vad personer med låg
hushållsinkomst har. När det gäller riskbruk av alkohol finns ett omvänt samband där andelen
personer med riskbruk av alkohol är störst bland personer som har hög hushållsinkomst. Det är
också vanligare att personer med medel- eller hög hushållsinkomst snusar än att personer med
låg hushållsinkomst gör det.
Andel (%) personer som upplever bra eller dålig hälsa,
vid olika hushållsinkomst, i åldern 16-84 år

Källa: Hälsa på lika villkor, medelvärde år 2018 och 2020.

Diagrammet visar att 50 procent av personer med låg hushållsinkomst, 69 procent av personer med medel
hushållsinkomst och 77 procent av personer med hög hushållsinkomst upplever bra hälsa. 10 procent av personer
med låg hushållsinkomst upplever dålig hälsa medan 4 procent av personer med eftergymnasial utbildning gör
det.
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Andel (%) personer som röker eller snusar dagligen,
vid olika hushållsinkomst,
i åldern 16-84 år

Källa: Hälsa på lika villkor, medelvärde år 2018 och 2020.

Diagrammet visar att rökning är vanligast bland personer med låg hushållsinkomst och minst vanlig bland
personer med hög hushållsinkomst. Snusning är vanligare bland personer med medel- eller hög hushållsinkomst
än bland personer med låg hushållsinkomst. 10 procent av personer med låg hushållsinkomst röker och 7
procent snusar. 7 procent av personer med låg hushållsinkomst röker och 15 procent snusar.
Andel (%) personer som har riskbruk av alkohol,
vid olika hushållsinkomst, i åldern 16-84 år

Källa: Hälsa på lika villkor, medelvärde år 2018 och 2020.

Diagrammet visar att var tionde person (11 procent) av personer med låg hushållsinkomst har riskbruk av
alkohol meden var femte person (21 procent) med hög hushållsinkomst har det.
5.3

Ojämlikhet utifrån ålder

Resultatet från befolkningsenkäten visar skillnader mellan olika åldersgrupper. En del av
skillnaderna har naturliga orsaker eftersom kroppen åldras så det blir vanligare med fysiska
besvär och sjukdomar när man blir äldre. Det kan vara en del av förklaringen till att andelen
personer som upplever god hälsa minskar med stigande ålder samtidigt som andelen personer
med upplevd dålig hälsa ökar. Naturligt är också att den som levt längre har mer kunskap,
erfarenheter och att strukturen i livet ser annorlunda ut än för den som är yngre. Det kan vara
en del till förklaringen till att upplevelse av stress, på gruppnivå, minskar med stigande ålder
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samtidigt som det psykiska välbefinnandet och tilliten till andra människor ökar. Förutom rent
biologiska faktorer påverkas hälsa, levnadsvanor och sociala mönster även av
levnadsförhållanden och livsmiljö, så kallade bestämningsfaktorer för hälsa. Det är exempelvis
socioekonomisk situation och tillgänglighet till exempelvis fysisk rörelse och socialt deltagande.
Resultaten från befolkningsenkäten visar att på gruppnivå minskar fysisk aktivitet med stigande
ålder medan övervikt och fetma ökar. Även socialt deltagande minskar, på gruppnivå, med
stigande ålder. Däremot är riskbruk av alkohol, på gruppnivå, vanligare bland yngre personer än
bland äldre personer. I åldersgruppen 16-29 år har var tredje person riskbruk av alkohol.
Andel (%) personer med upplevd god hälsa, dålig hälsa och psykiskt
välbefinnande på Gotland, vid olika åldrar mellan 16-84 år

Källa: Hälsa på lika villkor, medelvärde år 2018 och 2020.

Diagrammet visar att psykiskt välbefinnande ökar och upplevelse av stress minskar med stigande ålder. I
åldersgruppen 16-29 år har 80 procent psykiskt välbefinnande medan 92 procent har det i gruppen 65-84 år. I
åldern 16-29 år upplever 22 procent stress medan 4 procent gör det i åldern 65-84 år.
Upplevelse av bra hälsa minskar med stigande ålder. I åldersgruppen 16-29 år upplever 77 procent bra hälsa
medan 56 procent gör det i åldern 65-84 år. Upplevelse av dålig hälsa ökar upp till 45-65 år. 2 procent av
personer i åldern 16-29 år upplever dålig hälsa medan nästan 10 procent gör det i åldersgrupperna 45-65 år
(9 procent) och 66-84 år (8 procent).
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Andel (%) personer med låg tillit och otrygghet på Gotland, vid olika åldrar
mellan 16-84 år

Källa: Hälsa på lika villkor, medelvärde år 2018 och 2020.

Diagrammet visar att låg tillit minskar med stigande ålder, det vill säga att den som är äldre litar på andra i
högre grad än vad den som är yngre gör. Mer än var tredje person (38 procent) i åldersgruppen 16-29 år och
drygt var tionde person (14 procent) i åldern 65-84 år har låg tillit till andra människor.
Otrygghet, det vill säga rädsla för att gå ut själv, minskar med stigande ålder till 45-64 år men ökar sedan igen.
Var tredje person (30 procent) i åldern 16-29 år och drygt var femte person (21 procent) i åldern 65-84
upplever otrygghet. Knappt var femte person (17-18 procent) i åldersgrupperna 30-44 år och 45-64 år litar inte
på andra människor.
Andel (%) personer med lågt socialt deltagande, fetma, övervikt och
låg fysisk aktivitet på Gotland, vid olika åldrar mellan 16-84 år

Källa: Hälsa på lika villkor, medelvärde år 2018 och 2020.

Diagrammet visar att lågt socialt deltagande, fetma, övervikt och låg fysisk aktivitet
ökar med stigande ålder. I åldern 16-29 år har var tionde person (11 procent) lågt socialt deltagande meden var
tredje person (31 procent) i åldern 65-84 år har det.
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Andel (%) personer med riskbruk av alkohol,
vid olika åldrar mellan 16-84 år

Källa: Hälsa på lika villkor, medelvärde år 2018 och 2020.

Diagrammet visar att nästan var tredje person (29 procent) i åldern 16-29 år har riskbruk av alkohol.
Riskbruk av alkohol är minst vanligt bland personer i åldersgruppen 65-84 år där var tionde person har det (9
procent).

6. Slutord
Fortsatt arbete krävs för att förbättra folkhälsan på Gotland. Huvudfokus i arbetet behöver
vara att minska skillnader i hälsa, levnadsvanor och sociala faktorer mellan olika grupper.
Förbättras levnadsvillkor, livsmiljö, levnadsvanor och sociala faktorer bland de personer som
idag har sämst upplevd hälsa, mest ohälsosamma levnadsvanor och mest ogynnsamma sociala
förutsättningar kommer folkhälsan förbättras och samhället blir mer jämlikt; vilket gynnar den
sociala hållbarheten för alla i samhället.
Arbete för jämställd och jämlik hälsa tar tid eftersom människors levnadsvillkor och livsmiljö
behöver påverkas så väl som ohälsosamma levnadsvanor som socialt deltagande i sig. Det är
inte realistiskt att tro att vi ska se omfattande förbättringar mellan enstaka mätningar men
däremot bör vi kunna se förändringar över en 10-årsperiod. De förändringar
befolkningsenkäten och drogvaneenkäten visar för de senaste 10 åren är positiva vad gäller
minskning av rökning i befolkningen och minskat användande av alkohol och rökning bland
ungdomar. Några liknande tydliga förbättringar i hela befolkningen kan inte ses när det gäller
till exempel fysisk aktivitet, matvanor, riskbruk av alkohol och socialt deltagande. Vi ser också
tyvärr att stress, olika typer av hälsobesvär och upplevelse av otrygghet har ökat samt att tilliten
till andra människor har minskat.
För att motverka den negativa utvecklingen behöver aktiva åtgärder göras i hela samhället för
att påverka människors levnadsvillkor och livsmiljö.
Det gäller att hålla i arbetet för folkhälsa och social hållbarhet, inte minst med tanke på att
nuvarande pandemi har störst negativ inverkan på de grupper som redan har sämst hälsa, sämst
förutsättningar för hälsofrämjande levnadsvanor och lågt socialt deltagande.
Det finns god vägledning i vad som har effekt och behöver prioriteras i arbetet; via forskning,
Agenda 2030 och den nationella folkhälsopolitikens målområden.
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Regionfullmäktige på Gotland har också antagit styrdokument som visar riktning för regionens
förvaltningar; bland annat program för God Jämlik Jämställd Hälsa och Strategi för att
förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor. För det gemensamma arbetet på Gotland mot
social hållbarhet kommer den regionala utvecklingsstrategi (RUS) som är under framtagande att
bli viktig.
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Barn- och utbildningsnämnden

Konsekvenser av nedskriven elevprognos inom grundskolan på
Gotland
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Sammanfattning

Den av Statisticon årligen beställda befolkningsprognosen visade i förra prognosen
från 2019 på en befolkningsutveckling för barn och ungdomar de kommande tio
åren på cirka 326 barn och elever (0-15 år). I den senaste prognosen skrivs dock
denna bedömning ner till cirka 152 barn och elever.
Vidare har två av de fristående huvudmännen på Gotland meddelat att de kommer
utöka sin verksamhet inom grundskolan de kommande åren. Det handlar dels om
Guteskolan som utökar med tre klasser (ytterligare en parallell 7-9) samt Pysslingen
(Atheneskolan) som utökar med ytterligare en parallell F-6. Utöver detta har nyligen
också Guteskolan utökat sin förskoleverksamhet med 75 platser.
Dessa parametrar kan man tycka rimligtvis måste påverka behovet av kommunal
skola. Rent matematiskt gör det självfallet det då denna utökning av antal klasser i de
ovan nämnda privata skolorna nästan motsvarar den bedömda ökning som
förvaltningen tidigare sett finnas behov av, med anledning av bland annat
befolkningsökningen i främst Visby.
Friskolorna lockar dock inte endast elever från det allra närmsta området runt
enheten utan från hela Gotland, om än i mindre utsträckning vid längre avstånd.
Det finns också strömningar av elever mot Visby samt i Visby och dess närområden.
Det har tydligt synts de senaste åren genom det fria skolvalet. Dessa strömningar
tillsammans med prognostiserade ökningar av elevantalen pekar på ett fortsatt ökat
behov av skolplatser i främst Visby, men i viss mån även i Väskinde och Roma, om
än i något långsammare tempo än tidigare bedömningar. Då alla tre ovan nämnda
skolor redan idag har begränsningar med anledning av utrymme kontra elevantalet
måste, enligt förvaltningen, den planerade kapacitetsökningen genomföras.
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Förvaltningens bedömning är således inte att behovet av fler skolplatser försvinner,
utan att det kvarstår inom de tidigare utpekade områdena.
Ärendebeskrivning

Ökningen av barn och elever (0-15år) har i befolkningsprognosen för Gotland i den
senaste prognosen från Statisticon skrivits ner. Från en ökning på 326 till 152 över
tio år. Den tidigare något kraftigare uppgången av antal födda som låg bedömd från
2022 är nu framflyttad till 2027, det vill säga fem år.
Tabell: Population Gotland-Antal barn och elever 2020 – 2029, Statisticon december 2019
Skolform ålder och år
0-år
Förskola (1-5)
Förskoleklass (6)
Grundskola (7-9)
Grundskola (10-12)
Grundskola (13-15)

2020

2021

527
535
2 911
2 965
660
586
1 961
1 986
2 077
2 096
1 877
1 919
10 013 10 087

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

541
547
552
552
550
548
547
543
2 969
2 972
3 012
3 033
3 046
3 053
3 056
3 055
642
650
620
628
635
640
644
648
1 932
1 954
1 947
1 974
1 957
1 942
1 963
1 980
2 082
2 045
2 068
2 013
2 031
2 020
2 047
2 032
2 005
2 131
2 150
2 133
2 095
2 114
2 063
2 081
10 171 10 299 10 349 10 333 10 314 10 317 10 320 10 339

Tabell: Population Gotland-Antal barn och elever 2021 – 2030, Statisticon december 2020
Skolform ålder och år
0-år
Förskola (1-5)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

502

504

507

518

526

534

541

548

554

553

2 884

2 855

2 806

2 810

2 821

2 871

2 904

2 942

2 982

3 018

Förskoleklass (6)

585

631

654

606

611

581

605

608

612

622

Grundskola (7-9)

1 972

1 914

1 928

1 927

1 947

1 928

1 859

1 859

1 858

1 888

Grundskola (10-12)

2 079

2 060

2 020

2 041

1 987

2 002

2 002

2 022

2 005

1 941

Grundskola (13-15)

1 905

1 990

2 105

2 123

2 106

2 069

2 090

2 040

2 055

2 057

9 927

9 954

10 020 10 025

9 998

9 985 10 001 10 019 10 066 10 079

Ökningen är alltså alltjämt kvar i prognosen, om än senarelagd med cirka fem år.
Något som måste tas i beaktande vid kommande beslut.
Dessvärre har ännu inte områdesprognoserna för ön kommit vilket gör att detta
måste utvärderas och redovisas i ett senare skede. Bedömningen från Statisticon har
dock tidigare varit att den största ökningen av barn och ungdomar ligger i Visby och
då framförallt i de södra delarna. Då Pysslingens etablering är just i detta område
torde utökningen kunna skjuta upp behovet av ytterligare skola i detta område. Den
skolan det då handlar om är skolan som ofta omnämns som VVV-skolan
(Västerhejde/Vibble/Visborg). Dessvärre går bygglov för lokaler motsvarande cirka
halva verksamheten F-6 ut i Västerhejde skola år 2027. Detta gör att motsvarande en
hel parallell F-6 står i behov av en eller flera andra mottagande skolor. Som nämnt i
skolutredningen skulle detta kunna lösas genom ändrade upptagningsområden men
minskar samtidigt möjligheterna för mottagande skolor att ta emot elever genom fritt
skolval, som de har möjlighet till i dagsläget. Det handlar då om Lyckåker och
Södervärnskolan.
Vad gäller skolorna på den gotländska landsbygden kommer flera av dem
förmodligen tappa någon eller några elever med anledning av friskolornas utökade
kapacitet. Förmodligen färre med ökande avstånd från Visby. Det kommer, i så fall,
inte vara en avgörande skillnad för en liten skola men inte heller förbättra deras redan
utsatta läge.
Alléskolan med sin mycket centrala placering i Visby skulle vid ett eventuellt beslut
om utebliven nybyggnation kunna renoveras i befintliga lokaler. Kostnaderna skulle
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dock ändå bli omfattande då husets ventilation och isolering måste bytas ut eller
förbättras. Vid ett sådant beslut måste också antalet elever skrivas ner i jämförelse
med dagens antal om skolan ska få tillgång till en likvärdig undervisningsmiljö med
möjlighet till grupprum, rum för speciallärare/specialpedagog samt lokaler för Barn
och elevhälsan. Detta skulle i sin tur innebära att skolan maximalt kan vara en
parallell F-6 om Humlegårdsskolans lokaler ska kunna nyttjas till de planerade
lokalerna för specialavdelningar samt att Lindens förskola ska kunna avvecklas enligt
beslut. De elever, motsvarande en parallell, som inte ryms måste i så fall spridas
relativt jämt på i första hand Gråbo, Tjelvar och Polhem samt i viss mån även
Lyckåker/Södervärn. Något som rent teoretiskt skulle kunna vara möjligt genom
förändrade upptagningsområden för skolorna men knappast skulle ses som positivt
av de boende i området som drabbas, vilket skulle kunna leda till ett ännu större
”tapp” till friskolorna kommande år. Att helt bortse från Alléskolans kapacitet ser
inte förvaltningen som ett rimligt alternativ då det skulle uppstå brist på skolplatser
om inte någon annan (fristående) enhet expanderade ytterligare.
Skolvalet som genomförs i februari har ännu inte fått sitt definitiva utfall. Detta då
friskolorna inte har någon skyldighet att rapportera hur många, eller vilka elever som
sökt till dem. För de kommunala verksamheterna kvarstår då ett preliminärt antal
baserat på den kunskap respektive enhets rektor har. Detta i sin tur baserat på
ansökningarna till just deras skola. Denna preliminära sammanställning inför läsåret
21/22 visar på ungefär samma mönster som tidigare år men med en förstärkning
inom främst områdena runt Gråbo och Lyckåker men även inom Terra Nova och
Humlegårdskolans områden.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att den nu nedskrivna elevprognosen tillsammans med
att friskolorna utökar sin kapacitet påverkar investeringsplanen.
Utvecklingen de närmaste åren gällande hur vårdnadshavare kommer att välja skola
och var dessa elever kommer ifrån måste noga följas upp.
För att möta de behov av grundskoleplatser och de behov av
renovering/nybyggnation som pekas ut investeringsplanen så behöver projekteringen
av Alléskolan, anpassningsarbeten för utökning av verksamheterna i Väskinde och
Roma samt fortsatta underhållsarbeten på övriga kommunala skolor fortgå enligt
plan. Detta då annars flera områden kommer bli beroende av att elever inom den
kommunala skolans upptagningsområde söker friskolor för att möta upp efterfrågan
på skolplatser inom området.
Då bekymret med behovet av och bristen på pedagoger är något både kommunal och
fristående verksamhet delar kommer inte detta påverkas nämnvärt enligt
förvaltningens bedömning. Däremot påverkas ekonomin i de kommunala
verksamheterna vid ökad fristående verksamhet. Detta då en större andel av
skolpengen går till de privata aktörerna, vilket självfallet påverkar de kommunala
skolorna i form av minskad budget. Detta blir extra kännbart för de mindre
enheterna som redan har svårt att klara uppdraget inom given ram.
Inte heller torde strömningarna av eleverna förändras nämnvärt. De som drar sig
mot Visby gör det främst ur perspektiven jobb och utbud av service. Med andra ord
inte företrädesvis ur perspektivet vilken huvudman förskolan/grundskolan har.
Strömningarna inom Visby fortskrider och påverkas till största delen av platstillgång i
kombination med popularitet.
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