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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/358
10 maj 2021

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Åtgärdsplan och konsekvensbeskrivningar gällande kravet om
ett förbättrat resultat
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna inkomna åtgärdsplaner
med konsekvensbeskrivningar.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i delårsrapport 1, BUN § 32, 2021-04-15 att
ge förvaltningen i uppdrag att till månadsuppföljning april inkomma med åtgärdsplan
och konsekvensbeskrivningar gällande kravet om ett förbättrat resultat.
Förvaltningen har enligt bifogade bilagor inkommit med åtgärder och
konsekvensbeskrivning för avdelningen grundskola och avdelningen särskola.
Grundskolan reducerar sin negativa årsprognos från 12,8 miljoner kronor till 10,5
miljoner kronor, en förbättring med 2,3 miljoner kronor.
Särskolan reducerar sin negativa årsprognos från 4,3 miljoner kronor till 3,5 miljoner
kronor, en förbättring med 800 000 kronor.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att inkomna åtgärdsplaner med konsekvensbeskrivning
tillgodoser uppdraget.
Beslutsunderlag

Bilagor
- Åtgärdsplan särskolan
- Åtgärdsplan grundskolan, inkl bilagor
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2021/358

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Avdelning Grundskola, J Norström

Rapport
Grundskolan
Berörda skolområden har redovisat planerade åtgärder samt konsekvenser till
förvaltningen. I nedanstående tabell framgår en sammanställning av de
personalförändringar som planeras. Konsekvenser och åtgärder för respektive område
redovisas i bilagor.
Förändring antal tjänster grundskolan

FFritids klass Skola övrigt Kommentar
En nerdragning i tjänster på Lotsen påverkar
grundskolan som då måste tillhandahålla
tjänsterna, material och lokaler i sin organisation.
Som organisationen för mottagandet ser ut idag
Lotsen
är en nerdragning inte möjlig. Skulle inte göra
någon besparing för UAF, endast en förflyttning
av kostnader från Lotsen/modersmål till
respektive grundskola.
avveckling särskil u-grupp, minska lärare
Fole/Stenkyrka
0,5
1,5
mellanstadie och f-klass
Fårösund/Lärbro
3,0
Gråbo
0,5
0,4
minskning av sva-lärare samt resurs på fritids
5 visstid avslutas, minskning 25% specped, 60%
Solklint
6,0
lärare, tjl ersätts inte
Terra Nova
2,5
En lärartjänst, 1,5 assistenttjänst
Tjelvar
1,7
0,25 minskning av elevassistent och lärartjänst
Lövsta
3,0
utökning till 3 elever i en grupp
Norrbacka
7,8
Övertalighet, avslut av tjänst
Totalt
0,50 0,50 25,85
0,25
Not. Lotsen har en prognos på 500 000 kr i underskott för 2021
Skolområde

Prognosen för helåret 2021 visade vid delår 1 ett negativt resultat för grundskolan på
12,7 miljoner kronor. Prognosen för april månad visar på ett negativt resultat på 10,4
miljoner kronor efter vidtagna åtgärder (se bilagor), ett förbättrat resultat med 2,3
miljoner kronor.
Grundskolans negativa prognos beror dels på minskat antal elever inför hösten 2021.
Ca 120 elever har valt en av de fristående skolorna till ht -21. För hösten påverkar det
grundskolans resultat negativt med 2,4 miljoner kronor för perioden septemberdecember 2021 vilket motsvarar ca 15 tjänster. Helårseffekt är 7,2 miljoner kronor.
För 2020 fick grundskolan ta del av statsbidrag för ersättning av sjuklönekostnader,
ersättningen för 2020 var 7,1 miljoner kronor, vilket förbättrade skolans resultat 2020.
Under perioden januari till mars 2021 har grundskolan tagit del av 1,9 miljoner kronor
för ersättning av sjuklönekostnader.
Skolmiljarden har gett 3,4 miljoner kronor till grundskolan för 2021. Vårens ersättning
har finansierat ökade kostnader för distansundervisning samt åtgärder för att klara
folkhälsomyndighetens krav på distansering.

Rapport
2021-05-10

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

På grund av ökat antal elever som är i behov av extra ordinärt stöd har ersättningen för
tilläggsbelopp minskat per elev från 140 000 kronor till 120 000 kronor för helt
tilläggsbelopp inför 2021. En minskning som motsvarar 2,5 miljoner kronor
motsvarande föregående år. Sammanlagt innebär dessa förändringar en negativ
resultatpåverkan på 6,7 miljoner kronor.
Beslutet gällande framtidens förskola och grundskola försvårar rektorers möjligheter att
organisera verksamheten ekonomiskt effektivt.
Bedömning
Barn- och elevperspektiv
Förvaltningens bedömning är att de föreslagna åtgärderna får konsekvenser i form av ytterligare
minskat stöd till eleverna p.g.a. minskad bemanning. En stor oro att inte kunna följa skollagens krav på
rätt till särskilt stöd. Det ökade elevtappet till friskolorna gör att likvärdigheten i våra kommunala skolor
försämras än mer. En ökad risk för segregation inom våra kommunala skolor.
Jämställdhetsperspektiv
Påverkas inte
Landsbygdsperspektiv
Bedömning är att den minskade bemanningen inte kommer att påverka skolorna ur ett
landsbygdsperspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys
Se bilagor respektive grundskola
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ÅTGÄRDSPLAN 2021

Område/Avdelning:

2021 Slite skolområde Solklintskolan
PLANERADE ÅTGÄRDER
för att nå resultatkravet

Månad:

START
tidpunkt

KLART
tidpunkt

EFFEKT
2020 tkr

maj-05

HELÅRSEFFEKT, tkr KOMMENTAR:

Ej förlänga 5 visstidsanställda

2021-08-21

2021-12-21

430 tkr

Stödet till elever i behov av
särskilt stöd avslutas

25 % specialpedagog tas bort

2021-08-21

2021-12-21

40 tkr

Stöd till elever i behov av
särskilt stöd minskas.

60% leg.lärare minskas

2021-08-21

2021-12-21

100 tkr

Det blir större elevgrupper
elevgrupper

10% ökad facklig tid

2021-08-21

2021-12-21

60 tkr

Minskar lärartiden

100% tjänstledighet

2021-08-21

2021-12-21

170 tkr

Minskar elevresurs

TOTALT

0 800 tkr

Konsekvenser av planerade åtgärder
Slite skolområde gör ett elevtapp från ht-21 med ca 20 elever, pga av vaga beslut i översynen av grundskolan.
Solklintskolan har fått 13 avslag på tilläggsbelopp = ca 900 tkr
Totalt visar prognosen 1,8 miljoner minus.
Solklintskolan gör en besparing på 800 tkr enl.åtgärdsplanen ovan, genom att främst minska på stödet till elever i behov av särskilt stöd.
Från april-21 har Solklintskolan vikariestopp och inköpsstopp.
2021 Resultat visar minus 1 miljon kr.

Åtgärdsplan 2021 Solklint

2021-05-07
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ÅTGÄRDSPLAN 2021

Område/Avdelning:

Gråboskolan
PLANERADE ÅTGÄRDER
för att nå resultatkravet

Månad:

START
tidpunkt

Minska SVA med 35%

2022.01.01

Minskad resurs/fritids-tjänst med 50%

2021.08.16

KLART
tidpunkt

EFFEKT
2021 tkr

2021.05.03

HELÅRSEFFEKT,
tkr
KOMMENTAR:
223 SVA-läraretjänsten minskas från 85% till 50%

TOTALT

Konsekvenser av planerade åtgärder

65

195

65

418

Underskottet av den planerade budgeteten beror på ett drastiskt svikande elevunderlag, framför allt i förskoleklass till friskolor men även andra kommunala skolor i.o.m.
att Athene utökar sin verksamhet och det fria skolvalet inom regionen. Den planerade budgeten skulle dock nås om vi inte behövde åtgärda extremt kravfyllda elever som
inte får plats på resuraskolan Lövsta eller ta emot elever som har rätt till särskola i förskoleklass. Detta avser tre heltidstjänster i form av resurs. Vi räknar dock med att få ta
del av Välfärdsmiljarden för de extra utgifter vi har för att klara kompetensbehovet i förskoleklass och de utmaningar vi står inför då det inte finns någon grundsärkola i
förskoleklass inom Region Gotland.
Åtgärdsplanen att minska personalstyrkan med två tjänster sträcker sig över en 3-5 årsperiod då vi står inför ca. 3-5 pensionsavgångar inom 2021-2024 berodende på när
personalen väljer att gå i pension. Vi behöver också se över tid om detta svikande elevunderlag håller i sig så att vi inte hamnar i ett rekryteringsbehov inom de närmaste
åren.
Direkta insatser är att minska personalstyrkan successivt med 0,5 resurstjänst höstterminen 2021. Minska SVA-undervisningen från 85% till 50% på lågstadiet med stöd i att
unga elever har lättare att lära sig ett andraspråk och dessutom har längre tid kvar i grundskolan än äldre elever. Vi har även kontakt med HR för att se över möjligheterna
att omplacera en tjänst som just för tillfället står utan arbetsuppgifter i den kommande organisationen.

Ekonomisk Åtgärdsplan 2021 Gråbo
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ÅTGÄRDSPLAN 2021

Område/Avdelning:

Fole Stenkyrka SO
PLANERADE ÅTGÄRDER
för att nå resultatkravet
Avveckla särskild undervisningsgrupp från HT 2021,
Stk

Minska ner en lärare på mellanstadiet Fole

Månad:

START
tidpunkt

2021-08-16

2021-08-16

KLART
tidpunkt

2021-08-16

2021-08-16

EFFEKT
2021 tkr

HELÅRSEFFEKT, tkr KOMMENTAR:

126 000

80% lärare försvinner, men
behöver till viss del ersättas av
resurs när eleverna går ut i
378 000 klasserna

194 000

Att ta bort en lärare kommer
innebära att det blir svårare att
täcka upp för varandra vid
550 000 frånvaro
Färre elever i förskoleklass, i
Fole minskar det från 22 till 11
250 000 elever

Mindre lärarresurs i förskoleklass Fole

2021-08-16

2021-12-31

100 000

Minska på personal på sommarfritids, båda skolorna

2021-06-21

2021-08-16

60 000

60 000

480 000

1 238 000

TOTALT

Åtgärdsplan 2021 Fole Stenkyrka 202104
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Konsekvenser av planerade åtgärder
Stenkyrka:
Bakgrund: Vikande elevunderlag på skolan ger minskad intäkt, endast 7 elever in i förskoleklass. Eftersom det lämnar 10 elever till högsatdiet gördet en minskning av
elever totalt samt att elever byter till stan pga av för få jämnåriga kamrater. Vi befarar att detta kan komma att leda till att ytterligare elever flyttar av samma orsak.
Familjer från fastlandet som provbott på gotland VT21 pga av corona flyttar tillbaka hem.
Det blir oro i elevgrupperna (och bland föräldrar) eftersom vi behöver göra om klassindelningen och sätta ihop andra årskurser till nästa läsår för att få jämnare fördelning
av ansvar. Många lärare undervisar i ämnen utan behörighet, nästa steg är att ta bort musiklärare men ingen är bekväm med att ta det ämnet vilket gör att det kan leda
till att lärare byter skola i så fall.
Vid byte av rektor på förskolan Stk har vi tappat samarbetet mellan fritids och förskolan vilket innebär att fritids tider måste räcka från 6:00-18:00 på få personer. Detta
kan även få konsekvenser på sommaren.
Att avveckla särskild undervisningsgrupp påverkar givetvis de elever som har extra svårt att klara av klassrumsmiljlö oavsett hur få elever som det går i klassen. De är i
behov av speciell pedagogik pga av att de flesta av dem har diagnos autism och ytterligare en eller två andra diagnoser. Dessa elever kommer behöva förstörkt stöd i
klassen vilket gör att besparingen inte blir hela lärarens lön.
Minskat TB slår extra hårt på liten enhet, blivande elev med diabetes kan ej ha egen resurs, utan fler medarbetare behöver ha kompetensen samtidigt som de undervisar.
Fole skola:
Under de senaste två läsåren har elevudnerlaget minskat för Fole skola, från läsår 2019-20: 127 elever till 2021-22: 111 elever, det vill säga 16 elever vilket är som att
mista en liten klass. Det beror på flera saker: endast 10 elever i förskoleklass HT 2021, stora klasser har lämnat till högstadiet och några elever som flyttat till stan.
De hus som sålts i området där det bott barn har under tidigare år ganska snabbt sålts till nya barnfamiljer, under det senaste året har detta ändrat sig och det senaste
året har endast två barnfamiljer flyttat till skolans område mot att det tidigare flyttat in 5-10 barnfamilhjer per år till Fole skola. Nu ser vi lite samma trend som i
Stenkyrka att det antingen blir äldre personer som flyttar hit eller semesterhus.
Vi ser flytt till stan för elever i alla årskurser, flera klasser är runt 15 stycken, plus eller minus några. Det är för smått för att bära sig, samtidigt som det är för stort för att
slå ihop.
Svårt att minska resurs i förskoleklass för endast ett läsår för att sedan återgå till fler elever igen.
Båda skolorna:
Vi har behövt anpassa och stärka upp runt flertal medarbetare utifrån långtidssjukskrivningar, rehabilteringar och arbetsförmågebedömningar under året. Detta blir
snabbt blri kännbart i en redan ansträngd ekonomi och en balansgång för att kollegorna ska orka. Vi har även bemannat upp för att möte frånvaro under pandemin,
något som vi nu tar bort för det fins inre utrymma inte på små enheter
Redan nu undervisar lärare i ämnen de ej är behöriga i, nästa steg blir att ta bort ämneslärare i ämnen som musik och att elever får endast en slöjdart i stället för två.
I Skolområdet har vi både speciallärare och specialpedagog, något som varit väldigt hjälpsamt i vårt skoloråde med hög andel förädrar som endast har gymnasial
utbildning och siom stöd till rektor.
Minskat TB för 2021 betyder minskade intäkt på flera hundra tusen på skolområdet som är svårt att omorganisera mitt under ett läsår.

Åtgärdsplan 2021 Fole Stenkyrka 202104
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ÅTGÄRDSPLAN 2021

Område/Avdelning:

Fårösund/lärbro skolområde
PLANERADE ÅTGÄRDER
för att nå resultatkravet

Månad:

START
tidpunkt

KLART
tidpunkt

Minska personalstyrkan med 3 tjänster till hösterminen-21

TOTALT

EFFEKT
2021 tkr

Maj

HELÅRSEFFEKT, tkr KOMMENTAR:

600 000

1 600 000

600 000

1 600 000

Konsekvenser av planerade åtgärder
Fårösundsskolan har tappat ca 10 elever under tidig höst 20. Utifrån läget då gick det inte att minska personal både p.ga. att vikarie var omöjligt att anskaffa p.g.a.
Coronaläget och att det också inte gick att slå ihop till b-form för då blir klasserna för stora. Skolområdet gick ändå ca 135 000 plus utifrån budgetåret 2020.
Neddragningen av personalstyrkan som det är nu kommer vi klara skollagens krav men drar vi ner mer på personal blir det konsekvenser för eleverna. Klasserna är för
små för att det ska gå runt på skolpeng men för stora för att man ska kunna göra b-form.
Två elever med särskilda behov kommer att börja i förskoleklass i Lärbro till hösten. Två extra personal kommer att anställas till hösten för att tillgodose det behovet.
Som det är nu täcker inte tilläggsbeloppet dessa tjänster. Personalen kommer också förstärka på fritids.

Åtgärdsplan 2021 Fårösund

2021-05-07
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ÅTGÄRDSPLAN 2021

Område/Avdelning:

Lövsta resursskola
PLANERADE ÅTGÄRDER
för att nå resultatkravet

Månad:

START
tidpunkt

KLART
tidpunkt

EFFEKT
2020 tkr

apr-21

HELÅRSEFFEKT, tkr KOMMENTAR:

Framåt liten grupp sparar 3 peronal (ass)

HT21

1,5 milj

Om 3 elever kan vara i en grupp blir
det mindre assistenter som behvös.

Taxiresor

HT 21

ca 100 000

Byta taxi mot resor i egen
buss/kollektivtrafik

Byta lövsta mot leverans av skolmat
minskar kostnadfrån Romaskolan

Måltider

TOTALT

0

0

Konsekvenser av planerade åtgärder

Åtgärdsplan 2021 Lövsta resursskola
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ÅTGÄRDSPLAN 2020 - 2022

Område/Avdelning:

Norrbacka/St Hans/Polhem SO

Månad:

maj-21

Åtgärdsplan för att skapa en budget i balans för Norrbacka-/St Hansskolan utifrån budget 2021
PLANERADE ÅTGÄRDER 2021
för att nå resultatkravet

Personalminskning Nb med 2,0 heltid (tre personal) till
Polhem som ersätter outbildad personal där.
Personalminskning Nb med 4,0 heltid genom avslutad
tjänst, tjänstledigheter samt flytt till Polhem som ersätter
outbildadpersonal där.
Personalminskning StH med 1,8 heltid genom avslutad
tjänst och tjänstledigheter.
Personalminskning Polhem genom övertalighet
Fortsatt påfyllning av elever under läsår 21/22 i befintlig
organisation genom de små klasserna.

START
tidpunkt

KLART
tidpunkt

mars

860 000

sep

700 000

sep

486 000

sep

200 000

TOTALT EFFEKT 2021

PLANERADE ÅTGÄRDER 2022
för att nå resultatkravet

Fortsatt minskning med 2,0 tjänster i SO't i samband med
minskade elevgrupper och förändring i
fritidsorganisationen.
Fortsatt påfyllning av elever under läsår 21/22 i befintlig
organisation genom de små klasserna.

TOTALT EFFEKT 2022

TOTAL EFFEKT 2022
TOTAL HELÅRSEFFEKT FRÅN 2023

EFFEKT
2021

2 246 000

START
tidpunkt

KLART
tidpunkt

EFFEKT
2022
400 000

juni-sep

400 000
Helår 2021

HELÅRSEFFEKT, tkr KOMMENTAR:

Besparing under 2021 och
1 040 000 framåt

Besparing under 2021 och
1 920 000 framåt
Besparing under 2021 och
864 000 framåt
Besparing under 2021 och
600 000 framåt
25 elever med fritids ger drygt 1
800 000 kr per år.
4 424 000

HELÅRSEFFEKT, tkr KOMMENTAR:
Besparing under 2022 och
960 000 framåt.
25 elever med fritids ger drygt 1
800 000 kr per år.
960 000

4 424 000

4 824 000

5 384 000

Varför är vi i denna situation?
Skolområdet har växlat ledning under senaste åren vilket självklart skapat missar i kunskapen kring området. Efter en försenad budgetläggning 2020 fick jag upp ögonen för de
ekonomiska problemen i området. Samtidigt slog pandemin till vilket försvårade jobbet att förändra organisationen detta år. Att området idag står med en organisation som går back
beror på flera delar och är mestadels kopplat till Norrbacka och Polhem.
Norrbacka/St Hans:
• För att klara historiskt extremt stora klasser på begränsad yta har man där man infört tvålärarsystem.
• Flera långtidssjuk personal och personal i rehabprocess som kom tillbaka under 2020 och 2021 (4 st) men även personal som sjukskrev sig månadsvis eller tog tjänstledigt pga av
pandemin under VT 2020 (Norrbacka)
• Många elever i behov personligt extra stöd (fysiskt och psykiskt) vilka vi har TB för.
• En organisation som bygger på mindre arbetslag skola/fritids kring varje åk F-3. Konstsamt men genererar mindre och trygga klasser och fritidshem.
• Flytt av elever till fritskolor inför hösten.
Polhem:
• Skola i uppstart där inte ens alla lokaler och skolgård är klar.
• Organisationens planerade framväxt utgår från en elevframskrivning som från start har stämt, tills nu i vår då friskolorna växte och stoppade trycket in mot skolan. Skolan har from
i höst åldersrena klasser vilka måste fyllas på innan budget är i balans. Därför behövs respit för att skolan behöver tre år innan den är i balans dvs hösten 2022.
• En hög andel elever i behov personligt extra stöd (fysiskt och psykiskt) då många har flyttat dit för en nystart för sina elever. Tom förvaltningen har erbjudit elever Polhem som
nystart då det inte har fungerat på andra skolor. En utmaning som alla nystartade skolor kan vittna om.
Varför går vi back nu
En osäker intäktsida för skolorna med en elevpeng som inte följer kostnadsutvecklingen (löner, inköp IT etc), osäkra statsbidrag samt ett urholkat tilläggsbelopp. Ett centralt
ledningsstöd som inte har uppdaterats till dagens skolområdes storlek men även ökade administrativa uppgifter kring IT'n där vi i dagsläget managerar runt 500 iPads för att dessa ska
vara funktionsdugliga. Beslutet om att inte effektivisera skolorganisationen över ön ger generellt utifrån intäkterna, i dagsläget, inte den likvärdiga skola som behövs. Samtidigt har
beslutet öppnat för en öppning för friskolorna att expandera vilket innebär att runt 120-150 elever har valt friskolor istället för kommunala skolor. Till detta kommer att den beslutade
skolorganisationen kräver ökade investeringar, fortsatta och kanske fler småskoletillägg samt fortsatt stort behov av pedagoger utifrån antalet enheter över ön. Detta minskar
utrymmet för visst back på enheter tills anpassning av organisation genomförts.
Generella risker med besparingarna
Minskning av personal kommer att öka arbetsbelastningen avsevärt i verksamheterna. Minskat stöd till eleverna kommer att påverka resultaten för eleverna i längden men också öka
risken för att fler elever mår dåligt eller blir hemmasittare. Den ursprungliga planen att genomföra en mjukare besparing under 2021/2022 geomförs nu till största delen under 2021
utifrån order. Detta kommer att skapa en mycket tuff situation för personalen på främst Norrbacka men också Polhem och St Hans. Jag har en stor oro för ökade sjuktal eller utbränd
personal speciellt de tidigare nämnda långtidssjuka då det i höst saknas samma kraft runt omkring dem i organisationen som funnits tidigare. De små trygga fritidshemmen kommer
att slås samman till större enheter vilket flera elever har svårt för men kommer även innebära sämre möjlighet till att erbjuda en bra fritidshemsverksamhet. Dessutom försvinner en
del av resursen mot klasserna inom skolan under dagarna.
Polhem
På Polhem bygger jag upp en ny personalgrupp då vi sedan augusti 2019 har gått från 10 personal till höstens 21 personal. Skolan har samtidigt gått från 45 elever till höstens 125
elever. Ett konstant inflöde av nya elever kräver mycket jobb för personalen som även arbetar hårt med att sätta rutiner, arbetssätt och traditioner i en fortfarande föränderlig miljö.
Polhem har heller inte fått alla lokaler eller skolgård klara vilket innebär extra arbete för verksamheten då det alltid är de som får sköta sådan förändringar. Profilen som skolan ska
hålla innebär också att personalen som anställts ska ha kunskaper om eller erfarenheten av denna. Dessutom så har vi inte fått stöd kring varken anpassad skolgård för profilen eller
skolskolgen vilka är avgörande. Jag har medvetet från start utvecklat skolan i lagom takt så att rätt personal och kraft finns för att driva utvecklingen men också när det gäller
utrustningen av skolan för att kunna leva upp till profilen. Detta för att ge Polhem en positiv start, vilket är en vinst i längden, men om motsatsen sker kan det bli en dyr historia. Jag
hävdar fortfarande utifrån min erfarenhet att tre år krävs för att starta en skola utan egete skolområde. Som jag ser det kan befintlig organisation ta emot runt 40 elever i F-6 utifrån
de mindre klasserna som inte längre går att driva i B-form. 25 elever med fritidsplats krävs för att få budgeten att gå ihop (inkl en anpassning av ledningsstödet).
Tankar framåt
Elevpengen har minskat med åren i förhållande till kostnadsökningarna samtidigt som en urholkning av tilläggsbeloppen skett. Detta har lett till att det idag är svårare att få ekonomin
att gå ihop, speciellt utifrån de stora insaster som allt fler elever idag kräver. Till detta kommer ett allt osäkrare statsbidrag som dels varierar från år till år men dessutom beslutas om
och faller ut under olika delar av året. Att vi inte kan erhålla en "god" elevpeng via huvudman beror enligt mig på att vi inte har en effektiv grundskoleorgansiation och detta påverkar
nu alla skolelever på hela ön. Besparing under 2021/2022 kommer att påverka både elevers resultat och personalens arbetsmiljö i mitt skolområde vilket enligt mig inte går i linje med
de ständigt ökade kraven som Staten ställer på skolan.

107 MT/MS
42 BÅ/NB

150'/månad

31 AB
14 EW
45'/månad
194 Totalt per månad
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ÅTGÄRDSPLAN 2021

Område/Avdelning:

Terra Novaskolan SO
PLANERADE ÅTGÄRDER
för att nå resultatkravet

Månad:

START
tidpunkt

KLART
tidpunkt

EFFEKT
2020 tkr

april

HELÅRSEFFEKT, tkr KOMMENTAR:

1. Avveckling 1,0 lärartjänster

augusti

dec

200

600 schablon 35000 plus PO * 4 mån

2. Avveckling 2*0,75 assistenttjänster

augusti

dec

210

655 schablon 25000 plus PO * 4 mån

TOTALT

410

1 255

Konsekvenser av planerade åtgärder
1. En avveckling av 1,0 lärartjänst sker inom ramen för naturlig avgång/pension/AVA-tjänster som upphör men inte återbesätts. Avvecklingen är möjlig pga av
elevtappet till Atheneskolan men medför att vi måste lämna ett tvålärarsystem, något som byggts upp utifrån våra stora årskurser och som kunnat minska antalet
korttidsvikarier. Konsekvensen blir fler korttidsvikareier vid sjukdom, vab etc och därav är inte den ekonomiska effekten av avecklingen garanterad.
Terra NOvaskolans elevtapp 2021 är anmärkningsvärt stort och kommer troligen innebära ännu sämre prognos framöver när siffrorna är definintiva.
2. Avveckling av 1,5 elevassistent kommer att få stora konsekvenser för barn med särskilda behov, och även för grupperna där barnen ingår. Vad detta kan komma att
betyda i framtida kostnader för samhället/skolan är svårt att ta fram siffror på, men mycket sannolikt.
Det är inte orimligt att kommande rektor tvingas sätta in nya stödresurser/elevassistenter för vissa av de barn som drabbas av denna åtgärd.

Åtgärdsplan 2021 Terra NOva SO

2021-05-07
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ÅTGÄRDSPLAN 2021

Område/Avdelning:

Tjelvarskolan
PLANERADE ÅTGÄRDER
för att nå resultatkravet

Månad:

START
tidpunkt

KLART
tidpunkt

EFFEKT
2020 tkr

April

HELÅRSEFFEKT, tkr KOMMENTAR:
Omfördelning av 25% till
115 förskolan

Omfördelning av löneassistentens lönekostnader

2021-07-01

2021-07-01

57

Avveckling av en elevasisstent

2021-06-10

2021-06-10

191

Avveckling av en lärartjänst 70%facklig tid och 30% skola

2021-08-16

2021-08-16

63

167 30% av en heltid

En lärarae går från rehab till ordinarie tjänst

2021-08-16

2021-08-16

93

276 50%

TOTALT

404

352 100%

910

Konsekvenser av planerade åtgärder
Avvecklingen av elevassistenten innebär att fritidspersonalen får utökade arbetsuppgifter förutom sitt ordinarie jobb på fritishemmet.
Avveckling av läraren på 30% innebär att pesonal som har passerat 60 år förmodligen inte kommer att kunna få nedsättningar i sina ordinarie tjänster.

Åtgärdsplan april 2021 - Tjelvarskolan

2021-05-07
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ÅTGÄRDSPLAN 2021

Område/Avdelning:

AC Särskolans hela linje
PLANERADE ÅTGÄRDER
för att nå resultatkravet

Månad:

START
tidpunkt

KLART
tidpunkt

EFFEKT
2021 tkr

apr-21

HELÅRSEFFEKT, tkr KOMMENTAR:

Inte ersätta en lärartjänst på Grsär Polhemsskolan

2021-08-16

240 000

Minska Synpedagog från 40% till 20%

2021-08-16

55 000

144 000 Central elevhälsa involveras

Elev från samundervisningsgrupp går in i grsärskoleklass

2021-03-08

150 000

193 000 25% lärartjänst bekostas ej

Elev från samundervisningsgrupp går in i grsärskoleklass

2021-08-23

70 900

193 000 25% lärartjänst bekostas ej

Beviljar tj ledighet 20% som inte ersätts av ny person

2021-08-16

50 000

130 000

Inte ersätta en lärartjänst på Grsär Desideria

2021‐08‐16

240 000

TOTALT

805 900

650 000 Fördelar ordinarie pedagoger

650 000 Ökar belastning på övr pedag.

1 960 000

Konsekvenser av planerade åtgärder
Åtgärdsplan 2021 särskolan

2021‐05‐07
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I dag har vi två speciallärare som arbetar i samma klass på Polhemsskolan. Jag delar på dem så att de får varsitt klassansvar.
Beviljar en tjänsteledighet på 20% som inte ersätts av ny person. Ämneslärare från organisationen går in motsvarande tid. Ämnesläraren får delvis annat veckoinnehåll,
nu med en dag klasslärarskap och mindre ämnesläraruppdrag.
S d
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Åtgärdsplan 2021 särskolan
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Socioekonomisk viktning
1. Bakgrund
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 15 september 2020 beslutade nämnden att
förvaltningen fick i uppdrag att återkomma till nämnden i oktober med förslag på tidplan och uppdragsbeskrivning om ett utredningsarbete kring konsekvenserna av att höja budgeten för socioekonomisk resursfördelning från nuvarande nivå på 4 procent till 6 procent av den totala budgeten.
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 20 oktober 2020 beslutade nämnden att godkänna förvaltningens förslag på uppdragsbeskrivning. Följande punkter var med i förvaltningens
uppdragsbeskrivning.
•

Omvärldsanalys
- Hur stor del av budget väljer andra kommuner för socioekonomisk resursfördelning – vilka
bakomliggande resonemang finns för tilldelad storlek av den socioekonomiska resursfördelningens budget
- Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Skolinspektionen, utredningar och rapporter
där eventuellt en viss storlek på budgeten för socioekonomisk resursfördelning rekommenderas samt bakomliggande resonemang

•

Referensgrupp från verksamheterna, delar av ledningsgrupp för förskolan och grundskolan

•

Ekonomisk effekt, tilldelning i ett jämförande perspektiv där grundbeloppet reduceras och den
socioekonomiska resurstilldelningen förstärks – hur påverkas ett skolområdes hela ekonomi

•

Sammanfattande slutsats - rekommendation

•

Förslag på genomförandeplan

2. Sammanfattning
•

•
•
•
•
•

Utredningarbetet har främst fokuserat på omvärldsanalysen samt att förklara vilka delar grundbeloppet och undervisningsresursen innehåller, samt visa den ekonomiska effekt som uppstår
för ett skolområdes ekonomi, genom att omfördela budget från undervisningsresursen (basresurs) till den socioekonomiska resursfördelningen – från 4 till 6 procent av budgeten avseende
det totala grundbeloppet.
Det är vanligare för större städer att omfördela 6 till 10 procent av budget, medan det är vanligare med 5 procent bland såväl de största som minsta kommunerna.
I det inhämtade materialet (omvärldsanalys) saknas en tydlighet, det finns ingen förklaring till
vad som menas med en budget, grundbelopp eller grundresurs, vilka kostnadsposter som är
medräknade eller inte i förhållande till den socioekonomiska tilldelningen uttryckt i procent.
I de inhämtade exemplen från andra kommuner framgår antingen socioekonomiskt belopp per
barn och elev eller som procent av grundbelopp eller budget.
Grundbeloppets undervisningsresurs består av tre delar – undervisning (basresurs), socioekonomisk resurstilldelning samt särskilda insatser i skolan (SIS).
Tilldelningen av socioekonomisk budget per elev för en skolenhet beräknas efter det framtagna
indexets andel av det socioekonomiska genomsnittsvärdet för respektive skolform. Det som bestämmer indexet för barnet eller eleven är de bakomliggande variblerna som exempelvis kön,
nyligen invandrad m.fl.
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•
•

•

Det föreligger inga viktade värden för tilldelningen av SIS per elev, exempelvis ”uppnått kravnivå i åk 3”, utan den slutliga fördelningen till skolenheten är per individ och utan viktning
För förskolan innebär en omfördelning av budgetmedel från undervisningsresursens basresurs
till socioekonomisk resursfördelning att exempelvis Tjelvar fo, Vitkåken förskola får en total
förstärkning med 252 456 kronor och Väskinde fo får en minskad tilldelning med 70 951 kronor.
För grundskolan innebär en omfördelning av budgetmedel från undervisningsresursens basresurs till socioekonomisk resursfördelning att exempelvis Gråboskolan får en total förstärkning
till grundskolan med 368 145 kronor och Atheneskolan, fristående, får en minskad tilldelning
med 193 024 kronor.

3. Inledning
Förvaltningen har genomfört omvärldsanalys genom att ta del av publikationer från exempelvis
Skolinspektionen och SKR samt tagit del av utredningar och beslutsprotokoll från andra kommuner,
allt för att få en uppfattning om hur det resoneras om storleken på den tilldelade budgeten för socioekonomisk resurstilldelning.
Vid genomgång och analys av förvaltningens inhämtade material visar det inte på någon tydlighet i
hur stor tilldelningen är för den socioekonomiska resursfördelningen uttryckt i procent av en kommuns budget, grundbelopp eller grundresurs för exempelvis grundskola eller som en andel av undervisningsresursen.
Tydligheten som saknas i det inhämtade materialet är att det finns ingen förklaring till vad som menas med en budget, grundbelopp eller grundresurs. En fråga som uppstår är exempelvis om alla och
vilka kostnadsposter är medräknade eller inte i förhållande till den socioekonomiska tilldelningen.
Nedan diagram1 visar andelen av kommunernas resurser som omfördelas utifrån socioekonomiska
faktorer gällande grundskolan (2017/18)
Antal

Totalt 154 respondenter

100
80

70

60

51

40
21

20

9
3

0
Upp till 5 %

6-10 %

11-15 %

16-20 %

Över 20 %

Diagrammet bygger på uppgifter där Sveriges kommuner och Landsting (SKL idag SKR2) under
2017 till 2018 genomförde en enkät riktad till landets 290 kommuner, enkäten hade hög svarsfrekvens. Enkäten visar att det är vanligare för större städer att omfördela 6 till 10 procent av budget,
medan det är vanligare med 5 procent bland såväl de största som minsta kommunerna. Hur stor andel av budget som omfördelas genom socioekonomiska variabler beror på grundkostnaderna för att
driva skolorna i kommunen samt storlek och elevsammansättningarna mellan skolorna.
1

Källa: Socioekonomisk resursfördelning i skola och förskola, SKL 2018

2

Sveriges Kommuner och Regioner
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3.1 Exempel andra kommuner

Följande exempel återger hur några kommuner valt att omfördela resurser. I de inhämtade exemplen framgår antingen socioekonomiskt belopp per barn och elev eller som procent av grundbelopp
eller budget. Att en del av de inhämtade uppgifterna avser några år tillbaka har ingen större betydelse i det här sammanhanget.
-

Borlänge kommun har till en fristående huvudman beslutat att det socioekonomiska snittbeloppet år 2021 för förskola är 4 398 kronor kr/elev och år och för elever i F-9 anges 6 032
kr/elev och år.

-

Hylte kommun år 2020, grundbeloppet utgör 90,6 procent och den socioekonomiska tilldelningen 9,4 procent.

-

Katrineholms kommun år 2015, beslutade om en ny socioekonomisk resursfördelningsmodell. Den socioekonomiska resursens storlek av grundresursen för förskolan är sju procent,
F-9 är 19 procent och fritidsverksamheten 9,7 procent.

-

Mörbylånga kommun 2019, inför budgetåret 2020 beslutades att 5 procent av budget ska
fördelas till förskolan genom socioekonomisk fördelning och 7,5 procent till F-9. I beslutsunderlaget framgick även hur Kalmar och Borgholm hade valt att göra fördelningen 2019.
Kalmar

Borgholm

Förskola

10 %

5%

Förskoleklass

15 %

10 %

Grundskola

15 %

10 %

-

Strängnäs kommun 2019, beslutade inför budgetåret om att öka den socioekonomiska viktningen av grundbeloppet till 8 procent i förskolan och 9 procent i grundskolan.

-

Älmhults kommun 2017, beslutade att den socioekonomiska fördelningen ska göras med 4
procent av grundskolans belopp, 1,5 procent av förskolans grundbelopp samt 1,5 procent
av fritidsverksamhetens grundbelopp.

3.2 Grundbeloppet

Grundbeloppet är den ersättning som skolhuvudmannen erhåller per barn/elev och år. Grundbeloppet avser att täcka en skolas samtliga kostnader som tillhör verksamheten, förutom vad som ingår under tilläggsbelopp och barn- och utbildningsnämndens budget utöver detta, se nedan.
I grundbeloppet ingår:
Undervisning

Administration

Moms

Lärverktyg

*1,03

*1,06

Elevvård
Måltider
Lokaler
Administration och moms beräknas enligt Skolverkets rekommendation

Det som inte ingår i Region Gotlands grundbelopp är det kommunala ansvaret, d v s regionens politiska organisation, myndighetsutövning, central registrering av ansökningar och placeringar avseende
5 (10)
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förskoleverksamhet, kommunens ansvar för tillsyn, uppföljning, skolskjuts, skolpliktsbevakning, administration och utbetalning av grundbelopp. Barn- och utbildningsnämnden har också ansvaret för
förberedelseklass, modersmålsundervisning, Särskolan – både obligatorisk och frivillig, Kulturskolan, sjukhusskolan och resursskolor.
3.2.1 Undervisningsresurs

Undervisningsresursen består av tre delar
Undervisning (basresurs)
Socioekonomisk resurstilldelning
Särskilda insatser i skolan (SIS)

Undervisning (basresurs) avser den pedagogiska grundbemanningen som lärare, speciallärare, förskollärare och barnskötare m.fl.
3.2.2 Socioekonomisk resurstilldelning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 21 november 20183, att från och med budgetåret 2019
tillämpa SCB:s riksmodell som grund för socioekonomisk resursfördelning.
Riksmodellen är en standardiserad modell som är baserad på elever från hela riket. Modellen tillämpas på elever som går i för- och grundskola i kommunen, för att få en uppfattning om deras förväntade risk att inte nå målen.
Riksmodellen använder sig av regressionsanalys beräknat på de förekomna variablerna i modellen,
som beroende variabel används en variabel som beskriver om eleven4 anses ha uppnått målen eller
inte. De fortsatta beräkningarna med hjälp av regressionsanalysen och dess variabler skattar sannolikheten att inte uppnå behörighet för gymnasieskolan, vilket sedan beskrivs som ett index för varje
enhet.
De förklarande variablerna för elevens resultat (att uppnå behörighet) är:
-

Kön
Nyligen invandrad
Högsta utbildning för vårdnadshavarna
Ekonomiskt bistånd
Bor med en eller båda vårdnadshavarna

Den totala budgeten för socioekonomisk resursfördelningen per skolform (verksamhet) redovisas
enligt tabellen nedan:
Skolform

Budget, tkr

Andel av

Tilldelning

verksamhet

fördelning

socioek tilldelning

kr per elev

Förskola
Fritids
F-klass
Skola
Totalt

17 386

36%

6 243

2 298

5%

845

2 748

6%

4 400

25 273

53%

4 395

47 705

3

BUN 2018/543, BUN § 135

4

Ett register som innehåller elever som gått ut årskurs nio de senaste fem åren
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Den slutliga tilldelningen per elev för en skolenhet beräknas efter det framtagna indexets andel av
genomsnittsvärdet för respektive skolform.
3.2.2 Särskilda insatser i skolan (SIS)

Begreppet särskilda insatser i skolan menas här skollagens definition av extra anpassningar, särskilt
stöd och åtgärdsprogram. Utgångspunkten är att insatser ska sättas in om det befaras att en elev
inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, eller de kravnivåer som gäller om eleven läser ämnesområden. Första insatsen är extra anpassningar, krävs än mer insatser för eleven
upprättas ett åtgärdsprogram för särskilt stöd.
”Extra anpassningar är olika sätt att göra undervisningen mer tillgänglig på. Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från
stöd som ges i form av extra anpassningar.
Enstaka specialpedagogiska insatser under en kortare tid kan till exempel vara att betrakta som stöd i
form av extra anpassningar medan mer omfattande eller regelbundna specialpedagogiska insatser
utgör särskilt stöd.
Vissa åtgärder får bara ges som särskilt stöd. Det gäller särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning och anpassad studiegång i grundskolan och motsvarande skolformer, samt reducerat program i
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Elevens lärare eller annan skolpersonal beslutar om extra anpassningar. Om extra anpassningar inte
räcker, eller om det finns särskilda skäl att anta att det inte kommer att räcka, ansvarar rektorn för att
elevens eventuella behov av särskilt stöd utreds. Särskilt stöd brukar vara mer omfattande och pågå
under en längre tid. Särskilt stöd beslutas av rektorn i ett åtgärdsprogram.” Källa: Skolverket

Den totala budgeten för särskilda insatser i skolan (SIS) per skolform (verksamhet) redovisas enligt
tabellen nedan:
Skolform

Budget, tkr Andel av särskilda

Tilldelning

verksamhet

fördelning

kr per elev

Förskola

insatser i skolan

16 458

35%

5 910

Fritids

5 373

12%

1 976

F-klass

2 595

6%

4 154

21 968

47%

3 815

Skola
Totalt

46 394

Tilldelning per i elev i skolan är ett snitt för åk 1-9 där beloppet för de lägre årskurserna är högre

Det föreligger inga viktade värden för tilldelningen av SIS per elev, exempelvis ”uppnått kravnivå i
åk 3”, utan den slutliga fördelningen till skolenheten är per individ och utan viktning
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3.3 Socioekonomisk resursfördelning från 4 till 6 procent

Utav den totala budgeten för grundbeloppet är den socioekonomiska resursfördelningen fyra procent. Den totala budgeten avser grundbeloppet beräknat på budgeterad volym för innevarande år.
Det som exkluderas budgeten är landsbygdsstöd, tilläggsbelopp, modersmål, resursskolor särfritids
öppna förskolor den kommunala intäkten för föräldraavgift avseende skol- och barnomsorg.
Den totala budgeten för socioekonomisk resursfördelningen per skolform (verksamhet) redovisas
enligt tabellen nedan, avser fyra procent av budget:
Skolform

Budget, tkr

Andel av socioek

Tilldelning

verksamhet

fördelning

tilldelning

kr per elev

Förskola

17 386

36%

6 243

2 298

5%

845

2 748

6%

4 400

25 273

53%

4 395

Fritids
F-klass
Skola
Totalt

47 705

En ökning av den socioekonomiska resurstilldelningen upp till 6 procent görs genom omfördelning
av undervisningsresurs (basresurs) till socioekonomisk resurs vilket medför att undervisningsresursen (basresursen) reduceras.
Den totala budgeten för socioekonomisk resursfördelningen per skolform (verksamhet) redovisas
enligt tabellen nedan, avser ökning till 6 procent av budget:
Skolform

Budget, tkr

Andel av socioek

Tilldelning

verksamhet

fördelning

tilldelning

kr per elev

Förskola

25 224

36%

9 057

Fritids

3 385

5%

1 245

F-klass

4 054

6%

6 490

36 817

53%

6 402

Skola

69 480

Omfördelning av budgetmedel från undervisningsresursen (basresurs) medför att den socioekonomiska resursfördelningen förstärks med 21,8 miljoner kronor.
3.3.1 Viktningens andel av undervisningsresursen

Nedan tabell visar den socioekonomiska viktningen andel av undervisningsresursen, tkr.
Skolform

Sociek

Sociek

verksamhet

viktn. 4%

viktn. 6%

Förskola
Fritids
F-klass
åk 1-3
åk 4-6
åk 7-9

6,5%
2,9%
10,2%
9,1%
9,0%
8,2%

9,4%
4,2%
15,1%
13,2%
13,1%
12,0%

Undervisningsresursen inkluderar basresurs, SIS och socioekonomisk viktning
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4. Exempel på omfördelning per verksamhet och område/enhet

Omfördelning av budgetmedel från undervisningsresursens basresurs till socioekonomisk resursfördelning medför följande förändring av ett område eller enhets totala ersättning beräknat på prognostiserat5 antal barn och elever 2021. Exempel Tjelvar fo, Vitkåkens förskola får en total förstärkning
med 252 456 kronor och Väskinde fo får en minskad tilldelning med 70 951 kronor.
Förskola

5

Förskola, fortsättning

Förskoleområde/ enhet

Förändring

Förskoleområde/ enhet

Förändring

Tjelvar Fo, Vitkålen

252 456

Gothem, fristående

-2 022

Gråbo Fo, Kabyssen

172 255

Bysen Föräldrakooperativ, fristående

-3 935

Sudret fo, Tallen

127 051

Humlegården Fo, Humlan

-6 886

F-sund/Lärbro/Slite Fo, Slite

88 269

Roma Fo, Vänge

-8 716

F-sund/Lärbro/Slite Fo, Fårösund

81 734

Sudret fo, Garda

-8 716

Gråbo Fo, Bogen

63 841

Förskolan Väduren, fristående

-9 875

Klinte/Sanda Fo, Klinte

52 621

Bikupan förskola, fristående

-10 128

Sudret fo; Högby

40 250

Gute förskola, fristående

-10 374

Tjelvar Fo, Blå huset

23 654

Humlegården Fo, Heden Myggan

-10 832

Sankta Maria, fristående

22 968

Fårö förskola, fristående

-11 704

Sudret fo, Havdhem

20 440

Loket förskola, fristående

-14 432

Humlegården Fo, Linden

18 472

Västerhejde Fo, Korallen

-15 512

Sudret fo, Öja

17 962

Lyckåker Fo, Bullerbyn

-18 223

Norrbacka/S:t Hans Fo, Persgränd

15 546

Terra Nova Fo

-18 706

Sudret fo

8 455

Lyckåker Fo, Skräddaren

-20 496

Terra Nova Fo, Mullvaden

8 284

Hellvi förskola, fristående

-20 932

Terra Nova Fo, Bryggaren

4 652

Slottsparken förskola, fristående

-21 804

F-sund/Lärbro/Slite Fo, Lärbro

4 403

Lyckan förskola, fristående

-21 999

Athene Fardhem förskola, fristående

625

Västerhejde Fo, Eskelhem

-22 506

Roma Fo, Roma

30

Prästbacken förskola fristående

-22 845

Gråbo Fo, Lien

0

Roma Fo, Dalhem

-23 625

Lyckåker Fo, Visborgssstaden

0

Fole/Stenkyrka Fo, Stenkyrka

-24 136

Fröet förskola, fristående

-28 136

Roma Fo, Endre

-28 946

Tofflan förskola, fristående

-29 037

Visby Montessoriförskola, fristående

-30 247

Montessori Friskola Gotland, fristående

-30 387

Fole/Stenkyrka Fo, Fole

-31 903

Klinte/Sanda Fo, Sanda

-33 468

Västerhejde Fo, Torpet

-34 212

Positivet förskola, fristående

-35 706

Norrbacka/S:t Hans Fo, Forellen

-35 863

Karlavagnen förskola, fristående

-38 346

Riddarsporren förskola, fristående

-39 559

Tjelvar Fo, Klubbsvampen

-40 116

Terra Nova Fo, Törnekvior

-43 035

Norrbacka/S:t Hans Fo, Storken

-50 585

Humlegården Fo, Asken

-52 613

Uteförskolan Alla Årstider, fristående

-53 768

Athene förskola, fristående

-57 396

Väskinde Fo, Lunden

-70 951

För fristående huvudman är det beräknat på fastställda barn- och elevvolymer, verksamhetsberättelse 2020
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Omfördelning av budgetmedel från undervisningsresursens basresurs till socioekonomisk resursfördelning medför följande förändring av ett område eller enhets totala ersättning beräknat på prognostiserat6 antal barn och elever 2021. Exempel Gråboskolan får en total förstärkning till grundskolan
med 368 145 kronor och Atheneskolan, fristående, får en minskad tilldelning med 193 024 kronor.
Grundskola F-9

Fritidsverksamhet

Skolområde

Enhet

Förändring

Skolområde/ enhet

Förändring

Gråbo So

Gråboskolan F-6

368 145

Gråbo So, Gråboskolan

42 798

Sudret so

Högbyskolan F-9

227 760

Tjelvar So, Tjelvarskolan

16 719

Klinte/Sanda So

Klinteskolan F-9

202 705

Klinte/Sanda So, Klinteskolan

16 715

Slite So

Solklintsskolan F-9

169 391

Sudret so, Högbyskolan

11 475

Fårösunds So

Fårösundsskolan F-9

119 689

Slite So, Solklint

10 615

Tjelvar So

Tjelvarskolan F-3

83 116

Fårösunds So, Fårösund

6 621

Terra Nova So

Terra Novaskolan F-6

62 796

Terra Nova So, Terra Novaskolan

5 273

Sudret so

Öja skola F-6

30 372

Sudret so, Öja

2 898

Norrbacka/S:t Hans So

Polhemskolan

24 228

Guteskolan F-9, fristående

2 473

Dalhem/Endre So

Kräklingbo skola F-6

13 643

Norrbacka/S:t Hans So, Polhemsskolan

1 939

Guteskolan F-9, fristående

Guteskolan F-9

13 048

Dalhem/Endre So, Kräklingbo

1 143

Fårösunds So

Lärbro skola F-6

7 430

Södervärns So, Södervärn

657

Lyckåker So

Lyckåkerskolan F-6

-4 670

Fårösunds So, Lärbro

-451

Roma So

Vänge skola F-6

-5 154

Hellvi fritidshem, fristående

-1 240

Athene Fardhems skola F-6, fristående

Athene Fardhems skola -8 400

Roma So, Vänge skola

-1 402

Dalhem/Endre So

Endre skola F-6

-17 155

Athene Fardhems skola F-6, fristående

-1 801

Sudret so

Stånga skola F-6

-20 089

Fårö fritidshem, fristående

-2 049

Västerhejde/Eskelhem So

Eskelhem skola F-6

-20 744

Dalhem/Endre So, Endre skola

-2 942

Fole/Stenkyrka So

Fole skola F-6

-25 006

Lyckåker So, Lyckåkerskolan

-3 148

Sudret so

Havdhem skola F-6

-27 061

Sudret so, Havdhem skola

-3 590

Klinte/Sanda So

Sanda skola F-6

-29 353

Fole/Stenkyrka So, Stenkyrka

-3 969

Fole/Stenkyrka So

Stenkyrka skola F-6

-30 253

Roma So, Roma skolan

-4 290

Sudret so

Garda skola F-6

-31 777

Sudret so, Garda skola

-4 694

Montessori Friskola Gotland, fristående

Montessori Friskola

-38 870

Sudret so, Stånga skola

-4 864

Humlegården So

Humlegårdsskolan F-1

-43 445

Västerhejde/Eskelhem So, Eskelhem

-4 874

Dalhem/Endre So

Dalhem skola F-6

-53 562

Fole/Stenkyrka So, Fole skola

-5 124

Södervärns So

Södervärnskolan 7-9

-68 873

Klinte/Sanda So, Sanda skola

-5 186

Humlegården So

Alléskolan 2-6

-74 401

Montessori Friskola Gotland, fristående

-6 150

Norrbacka/S:t Hans So

S:t Hansskolan F-6

-77 113

Dalhem/Endre So, Dalhem

-8 007

Roma So

Romaskolan F-9

-85 595

Humlegården So, Humlegårdsskolan

-8 203

Västerhejde/Eskelhem So

Västerhejde skola F-6

-94 140

Atheneskolan F-9, fristående

-9 504

Orionskolan F-9, fristående

Orionskolan F-9

-98 919

Orionskolan F-9, fristående

-10 203

Norrbacka/S:t Hans So

Norrbackaskolan F-6

-103 479

Humlegården So, Alléskolan

-12 805

Väskinde So

Väskinde skola F-6

-115 077

Väskinde So, Väskinde skola

-13 112

Solberga So

Solbergaskolan 4-9

-141 350

-13 613

Atheneskolan F-9, fristående

Atheneskolan F-9

-193 024

Norrbacka/S:t Hans So, S:t Hansskolan
Västerhejde/Eskelhem So, Västerhejde
skola
Norrbacka/S:t Hans So, Norrbacka skolan

-18 905

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Jimmy Söderström
Ekonomichef
6
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2020/530
10 maj 2021

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Uppdrag socioekonomisk resursfördelning
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten

Sammanfattning/ärendebeskrivning

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 15 september 2020 beslutade
nämnden att förvaltningen fick i uppdrag att återkomma till nämnden i oktober med
förslag på tidplan och uppdragsbeskrivning om ett utredningsarbete kring
konsekvenserna av att höja budgeten för socioekonomisk resursfördelning från
nuvarande nivå på 4 procent till 6 procent av den totala budgeten. Förvaltningen har
i oktober inlämnat tidplan och uppdragsbeskrivning och nämnden har fastställt
denna. Förvaltningen redovisar härmed utredningsuppdraget enligt bifogad rapport
”Uppdrag socioekonomisk resursfördelning”.
Utredningarbetet har främst fokuserat på omvärldsanalysen samt att förklara vilka
delar grundbeloppet och undervisningsresursen innehåller, samt visa den ekonomiska
effekt som uppstår för ett skolområdes ekonomi, genom att omfördela budget från
undervisningsresursen (basresurs) till den socioekonomiska resursfördelningen – från
4 till 6 procent av budgeten avseende det totala grundbeloppet.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att inkommen rapport tillgodoser uppdraget.
Barn- och elevperspektiv – beaktats
Jämställdhetsperspektiv – beaktats
Landsbygdsperspektiv – beaktas
Ekonomisk konsekvensanalys - beaktas
Beslutsunderlag

Bilaga
- Rapport, uppdrag socioekonomisk resursfördelning
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/10
1 juni 2021

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Intern kontrollplan för år 2021
Förslag till beslut

•

Intern kontrollplan 2021 för nämndens verksamhetsområden godkänns.

Sammanfattning/Ärendebeskrivning

Nämnderna har det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att
uppföljning sker. Det framgår av riktlinjerna som antogs av regionfullmäktige under
2013.
Ett internt kontrollsystem ska utformas med utgångspunkt i en helhetssyn på
verksamheten där hänsyn tas till väsentlighets- och riskaspekter. För 2021 års interna
kontrollplan föreslår förvaltningen att följande processer och rutiner kontrolleras:
-

Uppföljning av kostnader och intäkter
Attestreglemente
Förebyggande arbete kring mutor och korruption
Lönetillägg
Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning

Beslutsunderlag/Bilaga
- Intern kontrollplan BUN GVN 2021

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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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
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1. Riktlinjer
1.1 Beslut om riktlinjer för intern kontroll

Regionfullmäktige antog under 2013 nya ”Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar” med giltighet från 1 januari 2014.
Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att
uppföljning sker. Förvaltningschefen ansvarar för att regler och anvisningar finns utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. Verksamhetsansvariga chefer ska följa
antagna regler och anvisningar för intern kontroll samt informera övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Anställda inom förvaltningen är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning.
Enligt riktlinjerna för uppföljning av intern kontroll gäller att:
•
•
•
•

Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollarbetet inom respektive verksamhetsområde.
Nämnden ska varje år ska anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen, ska återrapporteras till
nämnden
Nämnden ska i samband med årsbokslutet och verksamhetsberättelsens inlämnande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till regionstyrelsen

Riktlinjerna syftar till att säkerställa att nämnderna upprätthåller en tillfredsställande intern
kontroll, det vill säga att de ska med en rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål
uppnås:
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Innebär att ha kontroll över prestationer, kvalitet och ekonomi samt att säkerställa att
fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till målen i styrkortet.
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Innebär att regionstyrelsen och nämnderna samt de verksamhetsansvariga ska ha tillgång till korrekt redovisning, samt en relevant och rättvisande information om verksamheten. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av verksamhetens prestationer och kvalitet samt övrig relevant information om verksamheten och
dess resursanvändning.
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner mm.
- innefattar lagstiftning såväl som regionens egna interna styrdokument.
1.2 Innehåll i den interna kontrollplanen

I de riktlinjer som är antagna bör den interna kontrollplanen innehålla
• Sammanfattning av resultat från genomförd riskbedömning
• Vilka rutiner/processer som ska kontrolleras
• Vilka kontrollmoment som ska göras
• Hur kontrollerna ska göras
• Hur uppföljning/återrapportering ska ske

Region Gotland
GVN BUN 2021/10
2021-06-01

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

2. Intern kontrollplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
2021
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens interna kontrollplan har sin utgångspunkt från
den förteckning (bruttolista) med processer och rutiner som förekommer i verksamheten.
För år 2021 är gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan enligt följande:
Process/rutin

Kontrl-

Ekonomi

moment

Uppföljning av kostnader och intäkter

EA01

Attestreglementet
Process/rutin

Metod

Granskn-

Ansvarig och

Risk-

period

utförare

bedömn. Väsent.

S-prov

Uppföljn.

Ekch, RSF ek.

6

R3, V2

EA08

S-prov

Ekch, RSF ek.

6

R2, V3

Rutin

Metod

feb, apr
Gransknings-

Ansvarig och

Risk-

Risk/

period

utförare

bedömn. Väsent.

Nämnd

Risk/

Förebyggande arbete kring mutor
och korruption

EA15

Pop.

September

Utredare,Ekch

6

R2, V3

Process/rutin

Rutin

Metod

Granskn-

Ansvarig och

Risk-

Risk/

period

utförare

bedömn. Väsent.

EA20

Pop.

Maj

HR-Ekch

HR
Lönetillägg

Utdrag ur belastningsregistret
EA23
Pop.
Oktober
HRch-HR adm
vid nyanställning
Rapporteras till Utbildningschef samt nämnd i samband med årsbokslut

6

R3, V2

8

R2, V4

RSF ek. ekonom regionstyrelseförvaltningen

2.1 Uppföljning av kostnader och intäkter

Att använda checklistan vid uppföljning av kostnader och intäkter har sin grund i vikten av
att rutiner finns vid uppföljning för att kunna kontrollera att en ordning hålls i ekonomin.
En ordning i ekonomin ger förutsättningarna att kunna analysera ekonomin inom ramen
för en god ekonomisk hushållning på verksamhetsnivå, det vill säga att verksamheten
bedrivs på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt.
2.2 Attestreglemente

Ärendenr RS GVN BUN 2021/10 Datum 2021-06-01

Riktlinjerna för attest reglerar hur alla ekonomiska transaktioner skall granskas och vem
som ansvarar för detta. Syftet är att säkerställa en god kontroll för att se till att resurser används i enlighet med fattade beslut samt att förhindra avsiktliga eller oavsiktliga fel vid hantering av regionens tillgångar. Beslutsattestanter och ersättare utses av respektive nämnd årligen.
Attestreglementet har varit ett kontrollområde i den egna interna kontrollplanen 2020. Genomförd attestkontroll avsåg två månader, februari (innan pandemin) samt april (i pågående pandemi) detta för att se om resultatet skiljde sig åt på grund av pågående pandemi.
Resultatet för BUN blev att antalet brister ökade för april månad med 9,8 procent och att
15,2 procent till 25 procent inte hade ett godkänt resultat för februari respektive april månad.
Resultatet för GVN blev att antalet brister ökade för april månad med 3,2 procent och att
18,4 procent till 21,6 procent inte hade ett godkänt resultat för februari respektive april månad.
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Brister som framkom för BUN var främst hanteringen av fakturorna. Det handlar till exempel om verifikat där kvitto saknades, moms bokförts felaktigt, beslutsattestant attesterat
sina egna kostnader, förtydligande anteckning saknades.
Brister som framkom för GVN var främst hanteringen av fakturorna och beslutsattest. Det
handlar till exempel om verifikat där kvitto saknades, moms bokförts felaktigt,
förtydligande anteckning saknades samt att attestant ej återfanns i attestförteckning.
Då tidigare referensvärden saknas för analys om volymen avseende bristerna finner förvaltningen att kontrollområdet återkommer i årets interna kontrollplan.
2.3 Förebyggande arbete kring mutor och korruption

Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken. De omfattar alla arbetstagare,
oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av befattning eller
anställningsform. Reglerna omfattar även förtroendevalda. Korruption är ett samlingsbegrepp för att ge och ta emot muta, trolöshet mot huvudman och att utnyttja sin ställning
för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. Region Gotland har antagna
riktlinjer mot mutor och korruption (reviderade av regionfullmäktige 2015-06-15, § 200).
Riktlinjerna betonar att det är nolltolerans mot mutor och korruption och att alla
medarbetare har ett ansvar att motverka mutor och korruption. Riktlinjerna understryker
även vikten av att vara uppmärksam på mutförsök och andra oegentligheter samt hur man
ska gå tillväga om man själv blir utsatt och vad man ska göra om man får reda på att en
medarbetare låtit sig påverkas.
Det förebyggande arbetet kring mutor och korruption är en del av den interna kontrollen,
bland annat i syfte att säkerställa kunskapen kring rutiner, riktlinjer och regelverk bland
medarbetarna. Revisionen har även sett detta som ett viktigt utvecklingsområde.
Kontrollområdet handlar om att öka medvetenheten och kunskapen - och följaktligen informera om tillvägagångssättet i den händelse att medarbetare utsätt för eller får kännedom
om oegentligheter.
2.4 Lönetillägg

Ärendenr RS GVN BUN 2021/10 Datum 2021-06-01

De senaste årens interna kontroll av lönetillägg har visat på brister. Brister som i en förlängning bland annat har inneburit att exempelvis anställda fått en löneskuld till Region Gotland. Resultatet av kontrollområdet har vid den senaste kontrollen för 2020 blivit bättre där
brister endast avsåg att lönetilläggen ej blivit diarieförda, både för BUN och GVN. Bedömning av kontrollområdet som görs är att möjlig risk för brister kvarstår och därav behöver
kontrolleras för 2021.
Lönetillägg kan utges då en medarbetare erhållit arbetsuppgifter av tillfällig art med påtagligt ökat ansvar. Lönetillägget reduceras vid vissa typer av frånvaro på samma sätt som månadslönen. Lönetillägget skall vara tidsbegränsat och beslutat av förvaltningschef.
Lönetillägg kan utges vid speciella arbetstidsöverenskommelser fastlagda i kollektivavtal
såsom tex årsarbetstid, arbete i resursteam motsvarande.
2.5 Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning

Den som erbjuds en anställning inom barnomsorg, förskola och skola ska, innan
anställning sker, lämna utdrag ur belastningsregistret, i enlighet med skollagen 2 kap § 31.
Kravet på registerutdrag gäller även inhyrd personal, uppdragstagare, praktikanter, lärar-
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studenter, vissa vuxenstuderande och deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Den
som inte har lämnat registerutdrag får inte anställas. Beslut har även tagits i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden gällande krav på utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning
(GVN § 9, 2012-02-08).
Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning är ett viktigt kontrollmoment för nämndens
verksamhet, för att förhindra att olämplig personal får anställning, och är därför en del av
den interna kontrollen. Den som anställer har ett ansvar i att begära registerutdrag av den
som erbjuds anställning och i att redovisa detta.

3. Riskbedömning och bruttolista
3.1 Väsentlighet och riskbedömning

Ett internt kontrollsystem ska utformas med utgångspunkt i en helhetssyn på verksamheten
där hänsyn tas till väsentlighets- och riskaspekter.
Väsentlighet anges med en allvarlighetsgrad för de konsekvenser som uppstår vid ett fel
och bedöms utifrån hur det drabbar den/de som berörs. Bedömningen görs i fyra (4) nivåer.
1. Försumbar: Konsekvensen av ett fel är obetydlig
2. Lindrig: Konsekvensen av ett fel uppfattas som litet
3. Kännbar: Konsekvensen av ett fel är av den arten att det uppfattas som besvärande
4. Allvarlig: Konsekvensen av ett fel är så stor att det uppfattas som en krissituation
Risk anges med sannolikheten för att ett fel uppstår. Bedömningen görs i fyra (4) nivåer.
1. Osannolik: Risken att fel uppstår är praktiskt taget obefintlig
2. Mindre sannolik: Risken att fel uppstår är liten
3. Möjlig: Det finns en risk att fel uppstår
4. Sannolik: Risken att fel uppstår är stor

Ärendenr RS GVN BUN 2021/10 Datum 2021-06-01

Matris för riskvärde
RISKMATRIS
Sannolikhet
risk

Väsentlighet/allvarlighetsgrad
Allvarlig (4)

Kännbar (3)

Lindrig (2)

Sannolik (4)

16

12

8

Möjlig (3)

Försumbar (1)
4

12

9

6

3

Mindre sannolik (2)

8

6

4

2

Osannolik (1)

4

3

2

1
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3.2 Bruttolista

Kartläggning av processer och rutiner som förekommer i verksamheten har genomförts av
en arbetsgrupp bestående av ekonomichef, controller samt ekonomer. Kartläggningen har
resulterat i en bruttolista med tänkbara kontrollmål. Utifrån bruttolistan har arbetsgruppen
gjort en prioritering med hjälp av en så kallad risk- och väsentlighetsanalys.

Ärendenr RS GVN BUN 2021/10 Datum 2021-06-01

Process/rutin
KontrlMetod GransknAnsvarig och
Ekonomi
moment
period
utförare
Uppföljning av kostnader och intäkter EA01
S-prov Uppföljn.
Ekch, RSF ek.
Anskaffning av varor och tjänster
EA02
S-prov 2 ggr/år
Ekch, RSF ek.
Övriga utbetalningar
EA03
S-prov 1 ggr/år
Ekch, RSF ek.
Inventarieförteckning och arkiv
EA04
S-prov 1 ggr/år
Ekch, RSF ek.
Förtroendekänsliga poster
EA05
S-prov 1 ggr/år
Ekch, RSF ek.
Krav och bevakningsrutiner: IKE
EA06
S-prov 1 ggr/år
Ekch, RSF ek.
Inköpskort, attestreglemente
EA07
S-prov 1 ggr/år
Ekch, RSF ek.
Attestreglementet
EA08
S-prov feb, apr
Ekch, RSF ek.
Körersättning dubbelt boende
EA09
S-prov 2 ggr/år
Ekch, RSF ek.
Projektmedel
EA10
S-prov 1 ggr/år
Ekch, RSF ek.
Utbetalning till enskild verksamhet
EA11
S-prov 2 ggr/år
Ekch, RSF ek.
Leverantörstrohet
EA12
Pop.
1 ggr/år
Ekch, Ch.lstd.
Inköpskort, upphandling
EA13
Pop.
1 ggr/år
Ekch, Ch.lstd.
Process/rutin
Rutin
Metod Gransknings- Ansvarig och
Nämnd
period
utförare
GDPR
EA14
Pop.
1 ggr/år
Nämnds,Ekch
Förebyggande arbete kring mutor
och korruption
EA15
Pop.
September
Utred,Ekch
Process/rutin
Rutin
Metod Gransknings- Ansvarig och
HR
period
utförare
Lönetillägg
EA20
Pop.
Maj
HR-Ekch
Bisyssla
EA21
Pop.
1 ggr/år
HR-Ekch
Resekostnader inkl körersättning
EA22
S-prov 2 ggr/år
HR-Ekch
Utdrag ur belastningsregistret
vid nyanställning
EA23
Pop.
oktober
HRch-adm
Rapporteras till Utbildningsdirektör samt nämnd i samband med årsbokslut

Riskbedömn.
6
6
9
9
9
4
9
6
4
9
4
9
6
Riskbedömn.
12

Risk/
Väsent.
R3, V2
R2, V3
R3, V3
R3, V3
R3, V3
R2, V2
R3, V3
R2, V3
R2, V2
R3, V3
R2, V2
R3, V3
R3, V2
Risk/
Väsent.
R4, V3

6
Riskbedömn.
6
6
6

R2, V3
Risk/
Väsent.
R3, V2
R3, V2
R2, V3

8

R2, V4
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4. Kontrollmoment - test av kontroll
4.1 Uppföljning av kostnader och intäkter, EA 01
Test av kontroll vid månadsuppföljning - Uppföljning av kostnader och intäkter
Löpande-checklista vid månadsuppföljning
KONTROLL
Kontrollnamn:

EA01 Uppföljning av kostnader och intäkter

Förvaltning:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Utförare:

Intendent, ekonom, RSF

Test intervall:

Högst 3 ggr per år

Typ av riskområde:

Internrisk-redovisningsrisk

Urvalsmetod:

Stickprov

Metod och åtgärd

Uppföljning genomförs av ansvarig intendent eller motsvarande för respektive
skolområde/enhet, avdelningschef-controller, vid ekonomisk uppföljning. Årligen
genomförs utöver detta utökad uppföljning av särskilda områden.

Ärendenr RS GVN BUN 2021/10 Datum 2021-06-01

Vad

Hur

Budget vs redovisning

Har kontrollerat att den löpande redovisningen matchar
hur budgeten är lagd. Eventuellt större/avvikande poster rapporteras till avdelnings- och ekonomichef.

Åtgärdsplan

Är vid behov ifylld. Åtgärdsplanens effekter
skall medräknas i det prognostiserade resultatet.

Periodiseringar

Utfallet är vid behov periodiserat.

Budgetomföringar

Eventuella budgetomföringar genomförs.

Investeringsmedel

Följs upp kontinuerligt på aktuella ansvar

Barn- och elevvolymer

Uppföljning av budgeterade, verkliga och prognostiserade barnoch elevvolymer samt förändringar i antal (medräknas i prognos).

Löner

Översiktlig granskning av att lönekostnaden är rätt, dvs att personalen är fördelad
på rätt kodsträng och att rätt personal är kopplade till resp ansvar.

Personalfrågor

Uppkomna personalfrågor hänvisas till HR.

Statsbidrag

Följer upp utfall mot budget. Säkerställer att skol- och förskoleområde
redovisar vad de använt budgetmedel till genom att kontera på projekt.

Rapporter

Önskemål och frågor om rapporter i ekonomisystemet har identifierats, dessa
skapas efter behov.
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4.2 Attestreglementet, EA 08
INTERN KONTROLL - Test av kontroll
Attestreglemente
KONTROLL
Kontrollnamn:

EA13 Attestreglemente

Förvaltning:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Utförare:

Ekonom RSF

Test intervall:

Två gånger per år – februari och april månad

Typ av riskområde:

Internrisk-redovisningsrisk

Urvalsmetod:

Stickprov

Metod och åtgärd:

Välj genom stickprov från transaktionslista ut ett antal verifikationer och
säkerställ att attestreglementets regler följs exempelvis avseende attestbehörigheter, att överordnad attesterat resor, att relevanta anteckningar
gjorts där så krävs.

TEST
Område/enhet:
Testperiod:

Urvalsstorlek:

Beskrivning av
genomfört test:

Beskrivning av
urval:

RESULTAT
Granskning
utförd av:

Datum:

Resultat:

Ärendenr RS GVN BUN 2021/10 Datum 2021-06-01

Kommentar:

Rapporterats till:

Datum:
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4.3 Förebyggande arbete kring mutor och korruption, EA 15
INTERN KONTROLL - Test av kontroll
Förebyggande arbete kring mutor och korruption
KONTROLL
Kontrollnamn:
Förvaltning:

Förebyggande arbete kring mutor och korruption
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Utförare:

Ekonomichef/ Utredare

Test intervall:

En gång per år på chefskonferens

Typ av riskområde:

Intern risk/ Bristande rutiner avseende mutor och korruption

Urvalsmetod:

Samtliga chefer och nämnd - hela populationen
Förvaltningen utformar informationsmaterial i förebyggande arbete kring mutor och korruption.
- Informationen delges på chefskonferens och nämndsammanträde.
- Anteckningar med närvarolista från chefkonferens och nämndprotokoll blir
en kvittens på att informationen har delgivits.
- Verksamhetens chefer ansvarar för att samma information delges sina medarbetare vid nästkommande APT.
- Anteckningar med närvarolista från APT blir en kvittens på att informationen
delgivits medarbetarna.
- Efterkontroll att informationen kring mutor och korruption har delgivits sker
genom stickprov.

Metod och åtgärd:

TEST
Område/enhet:
Test period:

Urvalsstorlek:

Beskrivning av
genomfört test:

Beskrivning av
urval:

RESULTAT

Ärendenr RS GVN BUN 2021/10 Datum 2021-06-01

Granskning
utförd av:

Datum:

Resultat:
Kommentar:

Rapporterats till:

Datum:
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4.4 Lönetillägg, EA 20
INTERN KONTROLL - Test av kontroll
Lönetillägg
KONTROLL
Kontrollnamn:

EA20 Lönetillägg

Förvaltning:
Utförare:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
HR-chef/Ekonomichef

Test intervall:

En gång per år - maj månad

Typ av riskområde:

Internrisk

Urvalsmetod:

Population hela urvalet

Metod och åtgärd:

Välj hela populationen från transaktionslista av urvalet, säkerställ att
riktlinjerna för lönetillägg i Region Gotlands personalhandbok följs. Lönearter som väljs ut för populationen är följande:
• 20 Lönetillägg chef
• 21 för tillägg som utgår för tillfälliga arbetsuppgifter
• 22 för tillägg med anledning av speciella arbetstidsöverenskommelser
fastlagda i kollektivavtal

TEST
Område/enhet:
Testperiod:

Urvalsstorlek:

Beskrivning av
genomfört test:

Beskrivning av
urval:

RESULTAT
Granskning
utförd av:

Datum:

Resultat:

Ärendenr RS GVN BUN 2021/10 Datum 2021-06-01

Kommentar:

Rapporterats till:

Datum:
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4.5 Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning, EA 23
INTERN KONTROLL - Test av kontroll
Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning
KONTROLL
Kontrollnamn:
Förvaltning:

Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Utförare:

HR-chef/HR-administratör

Test intervall:

En gång per år

Typ av riskområde:

Intern och extern risk

Urvalsmetod:

Hela populationen

Metod och åtgärd:

Kontroll av samtlig personal som har nyanställts under perioden 2021-08-01
till 2021-09-30
- Chef redovisar att utdrag ur belastningsregistret är gjort enligt skollag
(2010:800) 2 kap 31-33 §§.

TEST
Område/enhet:
Test period:

Urvalsstorlek:

Beskrivning av
genomfört test:

Beskrivning av
urval:

RESULTAT
Granskning
utförd av:

Datum:

Resultat:

Ärendenr RS GVN BUN 2021/10 Datum 2021-06-01

Kommentar:

Rapporterats till:

Datum:
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5. Metod

Kontroll

Test

Resultat

Kontrollnamn:
Typ av riskområde:
Test intervall:
Urvalsmetod:
Metod och åtgärd:

INSTRUKTIONER
Namn på kontroll enligt fastställd intern kontrollplan.
Internrisk-redovisningsrisk
Månadsvis, Terminsvis eller Årsvis
Stickprov eller hela populationen
Beskrivning av kontrollen på ett sätt som möjliggör bedömningen godkänd eller ej vid test av
kontroll.

Område/enhet:
Testperiod:
Urvalsstorlek:
Beskrivning av test:
Beskrivning av urval:

Ange om test avser skolområde (ange namn) eller hela förvaltningen (ange "UAF")
Beroende på test, intervall ange År-Mån, År-Termin eller År
Antal testade stickprov som detta testprotokoll avser.
Beskriv hur testet genomförts.
Ange testade stickprov med namn, nummer, datum och eller annat på ett sätt som möjliggör
upprepande av test. Bifoga om möjligt förteckning över populationen med urvalda stickprov
markerade.

Datum:
Resultat:

Datum för testets genomförande.
Ange Godkänt, Ej godkänt eller Ej godkänt och rättat.

Kommentar:

Ange ev. kommentar till testresultat.

Urvalsmetod:

Vid val av stickprov används systematiskt urval.
En population exempelvis kan bestå av en lista av verifikationer, fakturor, projekt, utbetalningar, kvittenser, skol- eller rektorsområden, placeringar, eller någon annan typ av förteckning.
Varje enskild post, t. ex. en verifikation, är då en individ i den populationen. Totalt antal individer i populationen = n stycken. Förslagsvis sorteras listan på beloppsmässig storlek inför urvalet.

Urvalsstorlek:
Urval / stickprov

Vid populationer där det totala antalet individer är:

5-250

>250

10%

25 st

Testa följande antal stickprov:

Först väljs den första individen att testa:

Därefter väljs de övriga individerna att testa:

Ärendenr RS GVN BUN 2021/10 Datum 2021-06-01

<5

Hela popu- Välj en av de Välj en av de
lationen
första 10 in- första 25 in(samtliga individerna
dividerna.
divider) testas.
Var 10:e inVar n/25:e
divid
individ
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Sabina Lilja
Kvalitetscontroller
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Analysrapport vår 2021
Förslag till beslut

•

Rapporten godkännes

Sammanfattning

Som ett led i uppföljningen av verksamhetsplan 2021 samt som en del av det
systematiska kvalitetsarbetet framställer avdelningen för Stöd och utveckling en
analysrapport VÅR som har fokus på de mjuka värdena.
Utgångspunkten för samtalen i analysrapport VÅR 2021 har varit kopplingen mellan
det statliga och kommunala uppdraget samt verksamheternas arbete med skolaarbetsliv. Utifrån underlagen har en analys och slutsats utformats.
Analysrapport VÅR utgör även ett av underlagen för kommande verksamhetsplan.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att analysrapport VÅR 2021 inklusive bilagor,
skapar en helhetsbild av de mjuka värdena och är ett mått för kvalitetssäkringen av
nämndernas verksamhet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-06-01
Analysrapport 2021, inklusive bilagor
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
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1. Sammanfattning
Analysrapport VÅR är en del av det systematiska kvalitetsarbetet som sker på huvudmannanivå. Den lägger stort fokus på de mjuka värdena i verksamheten såsom värdegrundsarbete, trygghet och studiero. Syftet med analysrapporten är att utveckla och säkerställa kvaliteten inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter genom att följa upp delar av de prioriterade utvecklingsområden i innevarande års verksamhetsplan. Ett annat
syfte är att säkerställa skolledares och enhetschefers systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Analysrapport VÅR är ett av underlagen till kommande verksamhetsplan år 2022.
Med denna rapport som bakgrund anser central förvaltning att det finns ett underlag till
fortsatt arbete i förvaltningsledningsgruppen och i avdelningarnas egna ledningsgrupper.
Prioriteringar kan behöva göras och aktiviteter fastställas för verksamheterna att arbeta vidare med kopplat till verksamhetsplan för UAF vilket sedan skall följas upp i det systematiska kvalitetsarbetet.
Vårens kvalitetsuppföljningssamtal har utgått från följande delar
• Upplevelsen av den statliga och den kommunala styrningen, huruvida de kompletterar varandra eller hindrar och motverkar.
• Kärnuppdrag; Hur definierar ni ert eget, personalens och verksamhetens kärnuppdrag och hur väl är ni/vi organiserade utifrån det?
• Arbetet med skola-arbetsliv som hela skolans ansvar samt hur arbetet med studieoch yrkesvägledning involveras
Resultatet av analysrapporten blev bland annat:
• Statligt/kommunal styrning – Central förvaltning bör ta fram en modell för utvärdering utifrån pandemin. Definiera begrepp och vad kärnuppdraget är på förvaltningsledningsmötena och avdelningsmötena. Skapa en gemensam förståelse för
helheten. Se över antalet mål, aktiviteter och indikatorer. De valda målen aktiviteterna ska komplettera det statliga uppdraget. Kartläggning av beslutstödet behöver
göras för att kunna vidareutveckla detta samt kunna ge korrekt utbildning.
• Skola/arbetsliv – Kartläggning av studie- och yrkesvägledarnas uppdrag och arbetsuppgifter bör göras, den ska sedan förankras i samverkan och hos rektorer. Pedagogernas delaktighet i arbetet med skola-arbetsliv behöver utvecklas. Grundskolan kan ta stöd av särskolan och förskolan som kommit längre i arbetet. Förvaltningsledningen bör arbeta mer aktivt för Regionen skall erbjuda APL-platser till
särskolan.
Under samtalen och i arbetet med framtagandet av analysrapporten har utvecklingsområden och delar som behöver beaktas identifierats. Det finns även väl fungerande delar
som behöver hållas i, bevaras och kontinuerligt utvecklas framöver. Dessa delar beskrivs vidare under analys och diskussion och fastställs under kapitlet slutsats. I vissa fall
övergripande och generellt men även vara direkt kopplat till respektive skolform eller
verksamhet.
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2. Bakgrund och syfte
Analysrapport VÅR tas fram en gång per läsår och är en del av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Det systematiska kvalitetsarbetet skall enligt skollagen inriktas
mot att uppfylla de nationella målen med utbildningen. Det innebär en systematisk och
kontinuerlig uppföljning, analys, planering och utveckling av såväl huvudmän som förskole- och skolenheter (Skolverket 2012:5). Det skrivs en rapport för respektive nämnd och
ambitionen är att analys och slutsats då blir tydligare.
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen1 följer kontinuerligt upp de mål och aktiviteter som
beslutats i verksamhetsplanen. Syftet med analysrapporten är att utveckla och säkerställa
kvaliteten i UAF:s olika verksamheter när det gäller gemensamma områden. Ett annat syfte
är att säkerställa skolledares och enhetschefers systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå.
Rapporterna blir viktiga underlag till kommande års verksamhetsplan.
I arbetet med analysrapport VÅR 2021 diskuteras frågor kring mjuka värden. Det som inte
går att följa upp med statistik. Områden som följs upp i år är;
•
•

Det finns en ambition i verksamhetsplanen att den direkta styrningen från staten
respektive via kommunen (regionen) ska komplettera varandra. Lyckas vi med det?
Mål 14 Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Aktivitet; ” Utveckla arbetet med skola-arbetsliv som hela skolans ansvar.”

Syftet har varit att följa upp;
• Upplevelsen av den statliga och den kommunala styrningen, huruvida de kompletterar
eller hindrar och motverkar.
• Kärnuppdrag; Definitionen av eget, personalens och verksamhetens kärnuppdrag och
hur väl vi är organiserade utifrån det?
• Arbetet med skola-arbetsliv som hela skolans ansvar samt hur arbetet med studie- och
yrkesvägledning involveras

1

Från och med nu kallat UAF.
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3. Metod och underlag
Avdelning stöd- och utveckling ansvarar för att ta fram nämndövergripande analysrapporter, Analysrapport VÅR 2021, för varje nämnd. Ett utkast tas fram av avdelningen gemensamt genom att använda nedanstående underlag. Under arbetet involveras utbildningsdirektör och avdelningschefer och utkast bearbetas. Underlag presenteras för barn- och utbildningsnämndens respektive gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott och
nämnd. Därefter fastställs analysrapporten av utbildningsdirektören.
Följande underlag har använts i framtagandet av analysrapport VÅR 2021:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verksamhetsplan 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Kvalitetsuppföljningssamtal med skolledare och chefer på alla nivåer
Analysarbete inom avdelning stöd- och utveckling
Slutrapport PRIO
Slutrapport Kompetenta Gotland
Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning i Region Gotlands skolor
Diskussion i förvaltningsledningsgrupp (FLG)
Presentation för arbetsutskott för barn- och utbildningsnämnden respektive gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utöver ovanstående har följande text skickats ut till skolledare och chefer som förberedelse inför samtalen.
Utgångspunkt för samtalen är nedanstående områden utifrån verksamhetsplan 2021
Det finns en ambition i verksamhetsplanen att den direkta styrningen från staten respektive
via kommunen (regionen) ska komplettera varandra. Medarbetarkontrakt skall sedan knyta
ihop den enskildes uppdrag med det förvaltningsövergripande uppdraget.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens (UAF) uppdrag 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.

Ambition och uppdrag utifrån statlig styrning kombinerat med verksamhetsplan
• Hur definierar ni ert eget, personalens och verksamhetens kärnuppdrag och
hur väl är ni/vi organiserade utifrån det?

”Att fokusera på kärnuppdraget har identifierats som en framgångsfaktor för en god arbetsmiljö
då det minskar stress på arbetsplatsen, och detta samverkades också med facken när PRIO (Planering, Resultat, Initiativ och Organisation) initierades på Gotland. Ett annat mål var att
stärka och stödja rektorer i sitt arbete med den lärande organisationen, liksom att stärka och bibehålla kompetensen vid skolorna. Att öka samsynen inom och mellan skolorna sågs också som
en del i arbetet med att skapa en likvärdig skola på Gotland.” Slutrapport PRIO BUN

Del av underlag till samtal
• Styrdokument för er verksamhet
• Slutrapport PRIO (bifogas i kallelse) Om möjligt kan de som deltagit i PRIO ta
med skolans handbok
• Verksamhetsplan 2021 UAF
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Mål 14: Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Aktivitet; ” Utveckla arbetet med skola-arbetsliv som hela skolans ansvar.”

Samverkan mellan skola och arbetsliv ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningen,
från förskolan till vuxenutbildningen och folkhögskolan. Studie- och yrkesvägledning berör
all personal i förskola och skola och ska vara en integrerad del utifrån läroplan. Studie- och
yrkesvägledarna är inrättade i en samlad organisation inom arbetsmarknads- och integrationsenheten där de har en central roll.

Hur arbetar ni med samarbete skola-arbetsliv och med studie- och yrkesvägledning? Del av underlag till samtal
•
•
•
•

Slutrapport Kompetenta Gotland (bifogas i kallelse)
Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning i Region Gotlands skolor (bifogas i kallelse)
Styrdokument, till exempel läroplaner
Verksamhetsplan 2021 UAF

Vi kommer att ha kompletterande frågor utifrån ovanstående fokusområden vid samtalen
och de kan vara olika beroende på indelningen i respektive grupp och uppdrag.
Vi vill fokusera på det goda samtalet som ska ge er styrka att vidareutveckla en god kvalité i
alla våra verksamheter inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen på Gotland.
Om det är något du funderar på eller vill ta upp till diskussion inför kommande samtal är
du välkommen att kontakta någon av oss. Väl mött!
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4. I analysrapporternas backspegel
Som en reflektion och kortare uppföljning vill Avdelningen för stöd och utveckling här ge
en tillbakablick i backspegeln till 2019 och 2020 års rapporter. Det görs för att visa hur arbetet fortlöpt efter rapporterna fastställts. Vad har åstadkommits och vad har inte åstadkommits? Vilka framsteg som gjorts, hinder som påträffats och om insatserna är avslutade
eller fortsatt pågående.
4.1 År 2019

Rapporten fokuserade på följande områden och slutsatserna blev följande;
Systematiskt kvalitetsarbete
• Det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas kontinuerligt. Skolledarna och enhetscheferna har utvecklat tydligare rutiner som är förankrade och det finns en stolthet
över verksamheten.
• Ett flertal verksamheter efterlyser mer utrymme i rapporten och mer stöd i uppföljning och analys, bland annat dåvarande Arbetsmarknad och Integration, Vuxenutbildning, Folkhögskolan, Ungdomsenhet, Särskolan och Kulturskolan. Ambitionen
bör vara att alla verksamheter skall ges erforderligt utrymme.
Beslut; Efter analys och diskussion i FLG så beslutades det att 2020 års rapport skulle delas i två rapporter. En för BUN och en för GVN. Detta har införts och kvarstår.
Kommunikation och information
• Kommunikationen och hur den centrala förvaltningen når ut med informationen
behöver stärkas i alla led, både externt och internt.
• Behov av att utbilda pedagoger, skolledare och vårdnadshavare i lärplattformen
schoolsoft. Skolledarna kommer, om de använder verktygen rätt, kunna följa lärarnas arbete. Vårdnadshavare kan med hjälp av utbildning lättare hitta information
och då få en större inblick av skolans verksamhet.
Beslut och fortsatt arbete
• Fortsatt kartläggning i analysrapport 2020. Vilket sedan utvecklats till projektet
”Kommunikationsstrategi UAF”. Arbetet med strategin pågår under ht20-2021.
• Kompletterande utbildningsinsatser inom schoolsoft genomförs.
• Start av ”förstudie lärplattform”, klar under 2021. Det ska sedan gå vidare till projekt ”upphandling av lärplattform”
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Hur gör du barn/elever, förskole-/skolpersonal och vårdnadshavare delaktiga i förskolan/skolans värdegrundsarbete?
• Vårdnadshavare och barn/elever behöver få mer information kring hur och vad de
får ha inflytande om och delaktighet i inom förskola/skola.
Under samtalen framkom det önskemål om att ta fram centralt förväntansdokument som
beskriver barn/elever och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter i förskola och
skola. Förslaget var att försöka skapa förvaltningsgemensamt dokument till vårdnadshavare
och barn/elever. Dokumentet ska på ett förebyggande sätt informera, främst vårdnadshavare, för att skapa förståelse och kunskap kring förskolor/skolors verksamhet. Det ska
även delge möjligheter, rättigheter och skyldigheter som vårdnadshavare har.
Beslut och fortsatt arbete
• Arbete påbörjades ht19 och ett utkast är framtaget. Verksamhetsspecialist, tillgängliga lärmiljöer projektledare och samordnare, avd. chef StödUt och skolledare sitter/satt arbetsgruppen.
• Ingång; ”Viktigt att förväntningarna passar varandra och att det fungerar bra för ditt barn,
för dig och för förskolan/skolan”. Tyvärr har arbetet pausats. Det som påverkat är bland
annat byte av chef grundskola, några nya rektorer har tillträtt, olika bild av vad som
behövs, att innehållet inte överensstämt med allas förväntningar samt att andra arbetsuppgifter behövt prioriterats före framtagande av dokumentet.
Framtagande av övergripande elevhälsoplan för UAF
Samtalen och sammanställningen av rapporten visade att det fanns behov och önskemål
om att formulera en central elevhälsoplan för UAF.
Syftet med en övergripande elevhälsoplan skulle vara följande:
• Vara ett stöd för rektorer och personal i elevhälsoarbetet, samt säkra elevers rätt till
likvärdig utbildning.
• Ge en övergripande helhetssyn av elevhälsoarbetet och elevhälsoteamens professioner samt vara en grund för att förankra, utvärdera, följa upp och utveckla elevhälsoarbetet kontinuerligt
• Innehållet i den övergripande elevhälsoplanen ska vara förvaltningsgemensamt.
• Varje skolenhet upprättar en lokal elevhälsoplan som kompletterar och bygger vidare på den övergripande elevhälsoplanen.
• Den övergripande elevhälsoplanen skall vara ett stöd för rektor och skolan i framtagandet av skolenhetens lokala elevhälsoplan och de rutiner som är kopplat till den.
• Skall innehålla förvaltningsgemensamma mål att följa upp, vilka bör kopplas till
verksamhetsplan.
Beslut och fortsatt arbete
• Arbetet påbörjades ht19. Arbetsgrupp bestående av personal från Barn- och elevhälsan, skolledare, specialpedagoger, chef stöd- och utveckling formerades.
• Utkast till övergripande elevhälsoplan finns framtaget. Skall under 2021 gå på remiss till berörda avdelningar inom UAF. Arbetet har tyvärr varit pausat under perioden sept-20 till april-21 på grund av pandemin samt att andra uppdrag behövt prioriteras upp
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4.2 År 2020

Rapporten fokuserade på följande områden och slutsatserna blev följande:
Tillitsbaserat ledarskap
• För att rektorer/enhetschefer och dess personal skall känna tillit till förvaltningsledning och de som arbetar inom centralförvaltning måste det finnas tydlighet i uppdrag och ansvar och en god kommunikation.
• Besök av ledning och politik efterfrågas. Efterfrågan grundar sig på att verksamheterna
vill skapa en relation för att känna förtroende och öka tillit.
Beslut och fortsatt arbete
• Utbildningsdirektör införde ny organisationsstruktur för central förvaltningen.
• Förvaltningens ledningsstruktur förändrades och förvaltningsledningsgruppen formerades om och utökades från och med juli 2020.
• Den centrala förvaltningens inre organisation och övergripande ansvar förtydligades på insidan.
• Nuvarande centrala funktioner och kompetenser har kartlagts.
• Organisationsstruktur, funktionernas uppdrag, vilka som utför arbetet och vilket
stöd verksamheten kan förvänta sig har förtydligats. Beskrivningar finns att läsa på
insidan.
• Kompetenser, utvecklings- och rekryteringsbehov, inom central förvaltning, inventeras och följs upp kontinuerligt.
• Önskemål om besök av ledning och politik behöver följas upp på nytt för att se om
behov kvarstår.
Kommunikation och information
• Det är mycket viktigt att rektorer, chefer och medarbetare får tydlig och kontinuerlig information från förvaltningsledningen. Informationen behöver vara lättillgänglig och kommunikationsvägarna väl kända.
Beslut och fortsatt arbete
• Översyn av kommunikations- och informationsvägar pågår. Överfört till Projekt
”Kommunikationsstrategi för UAF” som pågår under ht20-2021.
• Förvaltningsledningen skall utveckla informationen på insidan kontinuerligt.
• Protokoll från förvaltningsledning finns tillgängliga via insidan och docpoint.
• Utbildningsdirektör har infört ett månadsbrev till all personal.
• Förvaltningsledningen har beslutat att, i det interna arbetet, övergå till att arbeta
mer aktivt i Teams.
• Information om nämndsammanträden och arbetsutskott finns på gotland.se.
• Nämndernas protokoll och beslut tydliggörs via chefsinfo och webb.
• ”Handlingsplan digitalisering” Uppdaterad och fastställd nov-20, i båda nämnder.
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SKA Systematiskt kvalitetsarbete – Mål och verksamhetsplan
• Det systematiska kvalitetsarbetet, inom förvaltningen, anses vara relativt väl förankrat. Det finns en gemensam bas i årshjulet, men tidplanerna är ofta korta. Önskvärt
att det etableras tydligare rutiner för att kontinuerligt introducera nya chefer och
medarbetare i det systematiska kvalitetsarbetet.
• Rektorer och enhetschefer vill kunna lägga upp aktivitetsplan för en längre tidsperiod. Det anses ge bättre resultat för verksamheten.
• Bättre framförhållning och tidigarelagd tidplan för arbetet med verksamhetsplan
skulle skapa bättre förutsättningar för ett hållbart och effektivt arbete i verksamheterna.
• Visa mer förtroende för verksamheternas förmåga att välja ut mål och aktiviteter.
• Se över möjligheten att skapa kontinuitet och långsiktighet i arbetet med verksamhetsplan, mål och aktiviteter. Få verksamhetsplanen till en naturlig del i budgetprocessen.
Beslut och fortsatt arbete
• Processen med att arbeta fram förvaltningens verksamhetsplan är tidigarelagd. Arbetet startar i april månad i förvaltningsledningsgruppen och beslutas i nämnder i
oktober månad. Planen och dess aktiviteter blir en mer naturlig del av budgetprocessen och årscykeln och implementering och förståelsen förbättras.
• Verksamheterna har idag större möjligheter att välja ut mål och aktiviteter. Görs i
samråd med avdelningschefer utifrån FLG:s inriktningsbeslut.
• Det finns i dag utökat stöd från central förvaltning när det gäller rapportskrivning
och uppföljning av aktiviteter och måluppfyllelse i beslutsstödsystemet.
• Tillit, förtroende och mindre kontroll ger större möjligheter för chefer att påverka
utformningen av aktiviteter, att implementera planen och därmed öka delaktigheten
och förståelsen.
• Pågår; Förnya, förtydliga och förankra förvaltningens årshjul.
Kvarstår att utveckla än mer:
• Analys, uppföljning, identifiering av eventuella brister samt planera för åtgärdande.
• Att förvaltningsledningen och politik ger mer återkoppling till verksamheterna utifrån rapporter och redovisningar
• Avstämningstider för gemensam uppföljning av hur skolorna ligger till i processer, i
arbetet med aktiviteter och måluppfyllelse, analys och uppföljning bör planeras in.
• Utöka och utveckla samarbetet mellan central förvaltning och respektive avdelning.
Projekt
• För att gemensamma projekt ska kunna förberedas, implementeras och genomföras
på bästa sätt behöver central förvaltning ha god framförhållning, större delaktighet i
beslutsprocesser kring projekt, se över möjligheter till mer förprojektering/förstudier. Dessa delar skapar bättre möjligheter till förankring i verksamheterna.
Beslut och fortsatt arbete
• Antal fristående projekt per år har minskats och föreslagna statliga satsningar analyseras mer noggrant inom FLG och avdelning innan de föreslås.
• Uppföljning av genomförda projekt, hela eller i delar, planeras in. Till exempel i
Analysrapport VÅR.
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Tillgängliga lärmiljöer
• Ett projekt som anses vara väl förankrat i den politiska ledningen och vidare i förvaltningen. Bra exempel att följa
• En stor enighet om att satsningen varit viktig och är viktig att arbeta vidare med.
• Att åstadkomma förändring i det egna arbetssättet, att gå ”från tanke till handling”
och att vidta åtgärder tar tid. Det behövs en uthållighet och ett fortsatt stöd från
chefer och medarbetare på den centrala förvaltningen.
Beslut och fortsatt arbete
• Uppföljning av förvaltningens fortsatta arbete med tillgängliga lärmiljöer ligger
inom förvaltningens verksamhetsplan och i det systematiska kvalitetsarbetet.
• En ny webbsida har arbetats fram med hjälp anhöriggrupper. Där kan barn och
ungdomar med skolrelaterade problem kan få hjälp, stöd och vägledning.
”Skolan funkar inte för mig – det finns hjälp att få”
Finns på https://www.gotland.se/skolanfunkarinte
Kvarstår att utveckla än mer;
• Ökad samverkan och kollegialt lärandet. Mellan skolor, skolformer och verksamheter inom båda nämndernas ansvarsområden.
• Utveckla ett gemensamt bildstöd, färgkodningar och liknande redskap i den fysiska
miljön som är genomgående för alla verksamheter. Lokalsamordnare och skolskjutssamordnare behöver vara delaktiga och är viktiga arbetet och i förankringen
med andra förvaltningar.
• Fånga upp effekterna av distans- och fjärrundervisningen. Hur har det påverkat tillgänglighet och likvärdighet?
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5 Nulägesbeskrivning
5.1 Kärnuppdrag och koppling till organisation
5.1.1 Förskola

Inom förskolan verkar personalen för kärnuppdraget som symboliserar att ge de minsta
barnen en bra utbildning utifrån läroplanen för förskolan2. Det pågår ett aktivt arbete med
nya läroplanen som ger kvalitetshöjning inom förskolan. Det har öppnat upp en ökad förståelse för det systematiska kvalitetsarbetet vilket anses ge en kvalitetshöjning. Det systematiska kvalitetsarbetet skapar tydlighet och ger ökad helhetsförståelse.
Skollagen genomsyrar numera förskolans kärnuppdrag då förskolan blivit en läroform.
Verksamheten bedrivs utifrån läroplanen och det är hela tiden en utmaning att balansera
ekonomi och kvalitet. Detta ställs ofta på sin spets när det finns önskemål om att prova något nytt och utrymmet kanske inte finns. Det kommunala och statliga går ofta hand i hand,
men oftast handlar det mer om att ekonomin skall vara överordnat kärnuppdraget.
Verksamhetsplan och mål upplevs ha kommit längre bort från det som personalen anser
vara kärnverksamheten och det gör det svårare att förankra dessa hos personalen. För att
lyckas ännu bättre med de prioriterade aktiviteterna och måluppfyllelsen behöver personalen ökad förståelse för helheten. Här bidrar nya begrepp som hållbar utveckling, ekonomisk
hållbarhet och ekologisk hållbarhet till att se stort och se helheten. Förskola Gotland arbetar aktivt med att förtydliga mål och strävar efter likvärdighet över hela ön. För att lyckas
med kopplingen mellan läroplanen, mål, aktiviteter och det kommunala uppdraget väljer
förskolan att arbeta med färre mål i verksamheterna. För att förståelsen för helheten skall
öka har några förskolor använt sig av Fenomenalen för att till exempel få in de globala målen i arbetet. Att synliggöra och översätta mål för att visa hur de länkar i varandra är viktigt
för att hjälpa personalen. Det minskar en del av stressen i arbetet.
Det finns dock fortsatt en utmaning i att analysera, utveckla och förbättra och visa på förflyttning och utveckling i arbetet. Ledning och personal är bra på att kartlägga och dokumentera men behöver här tid och verktyg för att utvecklas vidare.
Att kunna välja att jobba med färre mål och aktiviteter är viktigt och det har gjort att det nu
fungerar bättre. Det lyfter arbetet med det kommunala och statliga uppdraget, ökar samsyn,
ger djup i verksamheten och engagemanget hos medarbetarna växer och stressen minskar.
Medarbetarna förstår att de är viktiga, även vikarier blir delaktiga och budskapet når ut till
barnen. När fokus blir på både det statliga och det kommunala uppdraget upplever rektorerna inga svårigheter att lyckas. Genom att arbeta med samma utvalda prioriterade mål
och med fokus på att aktivitetsplanen omsätts det till handling. Det blir verklighet och inte
”hittepåuppgifter”. Allt är kopplat till de prioriterade målen och aktiviteterna. Det har skapats tydlighet och en röd tråd att följa från KUT3-dagar, medarbetarsamtal, lönesamtal som
gör att samarbetet och likvärdigheten över förskolan Gotland ökar.
Likvärdigheten inom förskolan upplevs som extra viktig över hela ön och är ett fokusområde. Förskolan har möten i triader för att öka likvärdigheten och mötas mellan förskolor.
Tre förskolelärare sitter tillsammans på teams för att öka det kollegiala lärandet,
2
3
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likvärdigheten, samsynen och diskutera bra och dåligt förskolorna emellan. Triadmöten och
nätverksträffar inom förskolan ger nya kontakter och kunskaper och det är allt oftare personalen kan referera till andra förskolor, vilket tyder på att det ger resultat.
Office365 är ett bra verktyg som fungerar inom förskola för att följa varandras arbete och
för att skapa transparens och arbeta med uppföljning. Att jobba i teams med underlag, mallar och dokumentation ger en bra grund och ökad trygghet i arbetet.
Rektorer med spridda förskolor arbetar i ledningsteam för att fånga upp det kollegiala och
för att förskolorna skall öka likvärdigheten. Ledningen samordnar veckobrev till personalen
för att beskriva hur andra förskolor arbetar för att inspirera och delge varandra goda idéer.
Pandemin har över lag påverkat mötestempot eftersom det inte gått att mötas på samma
sätt. Mötestider skall ge kraft och erfarenheter skall utbytas. Den kraften har här delvis gått
förlorad.
Ett fortsatt dilemma för förskolan är tillgången till utvecklingstid/planeringstid. Det handlar om barnens tid och rätt till planeringstid. Bristen på planeringstid är påtaglig och barntiden går till att ta hand om barngruppen. Tiden på APT4 är inte tillräcklig för planering. Att
arbetsgrupper har 2 timmar i månaden gemensamt kan omöjligt täcka behoven. Utöver
detta finns 4 dagar per år för kompetensutveckling. För att överleva och planera måste personalen delvis plocka av barntiden, vilket egentligen inte är en bra lösning. Det finns här en
viktig utmaning i att få till tiden för det kollegiala lärandet. Bytet från friskvårdstimme till
reflektionstimme har givit lite extra tid till att arbeta med ämnen och delar i läroplanen för
att diskutera och reflektera utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. Det är viktigt att personalen får ta del av varandras tankar och arbeten för att utvecklas, dock saknar många av
barnskötarna reflektionsarbetet.
Rektorerna upplever att personalen är en stressad arbetsgrupp vilket framgår av medarbetarenkäten. Ambitionsnivån upplevs som den faktor som påverkar personalen mest negativt. Flera i personalen kryssar för stress i medarbetarenkäten för att förvaltningen skall förstå att personalen jobbar hårt. Personalen vänder sig inte tillräckligt ofta till ledningen för
att få stöd i att prioritera i arbetsuppgifterna. Ofta tar personalen i stället på sig fler uppgifter, vilket i grunden visar på engagemang och vilja men bygger efterhand en stress. Förmågan att själv, tillsammans med kolleger eller med stöd av chef kunna sortera i arbetsuppgifterna är centrala delar för att minska stress i arbetet.
Personalen upplever det mycket positivt med gemensam fortbildning för alla pedagoger
inom förskolan5. Oavsett på vilken förskola arbetet utförs så har personalen här en gemensam bas när det gäller jämställdhet, normer och våldspreventivt arbete.
Vidare så har försteförskollärarna har en stor betydelse för det kollegiala lärandet inom förskolan. De har funnits i tre år och det finns två som verkar för att grunden i nätverksarbetet
är att jobba likvärdigt Arbete med implementering av läroplan, där förskolelärare och
barnskötare fått arbeta med sin egen profession har varit mycket uppskattat. Att få arbeta
med eget uppdrag och profession utifrån läroplanen, för att renodla sitt uppdrag ger en
ökad medvetenhet och en systematik inom förskolan. Förståelsen för att det är skillnad
mellan uppdragen har ökat. Det har även arbetats mycket med barnkonvention,

4

Arbetsplatsträff för all personal

5

Fortbildning i jämställdhet, normer och våldspreventivt arbete i förskolan genomfördes 2020 med Nina Rung, kriminolog och grundare till Huskurage.
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jämställdhet och likvärdighet inom förskolan med hjälp av försteförskollärarna. Strukturen blir viktig och förskolan ser kollegialt lärande som en framgångsfaktor.
Implementering av tillgängliga lärmiljöer, har skapat mer medvetenhet kring miljöer. I och
med arbetet med tillgängliga lärmiljöer har personalen blivit mer medveten om sitt uppdrag
i verksamheten och att det finns ett större uppdrag i det lilla. Än är tillgängliga lärmiljöer
inte djupt rotat men det är tydligare utifrån uppdraget. Utmaningen är hur personalen skall
utveckla arbetet med lärmiljöer framåt för att de ska bli tillgängligt för alla barn. Specialpedagoger håller ofta ihop arbetet med lärmiljöerna och håller det vid liv på ett bra sätt. Kompetensutveckling är oerhört viktigt för att kunna fortsätta och gå vidare på en gemensam
väg. Svårigheten är att allt som ofta blir det nyckelpersoner som driver på i utvecklingsarbetet, vilket både är en styrka och en svaghet. Styrkan i att det finns en spetskompetens och
en kraft. Men svaghet i att det blir sårbart. Det är viktigt att hitta en modell där kompetensen breddas och fortplantas i arbetslagen.
5.1.2 Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem

Rektorer för grundskolan har inte en gemensam uppfattning om möjligheten att koppla
ihop de kommunala målen med de statliga. Vissa rektorer upplever att de går hand i hand,
medan andra rektorer anser att de tydligt skiljer sig åt. Känslan är ändå den att de som anser
att det är svårt att kombinera de statliga och kommunala målen är i majoritet.
Det statliga uppdraget, skollag och läroplan, upplevs som det viktigaste och det som är och
skall vara kärnan. Verksamheten ska vara till för eleverna och deras möjligheter att utbilda
sig och gå vidare i arbetslivet. Många av de kommunala målen anses anknyta till verksamheten, men ibland blir det krystat och det blir det lite för mycket ”lika för alla”, i stället för
att faktiskt titta på vad verksamheterna behöver. Förståelsen finns dock för att Regionen är
stor och att det är svårt att passa in det till alla och rektorerna försöker på bästa sätt koppla
det kommunala till det statliga.
I samtal lyfts det att medarbetarenkäter tydligt visat att personal inom skolan inte är helt
bekanta med regionens mål. De är mer bevandrade i kursplaner och läroplan. Här upplever
rektorer att de behöver agera grindvakt för att personal skall få fokusera på kärnuppdraget
Här ses ofta de statliga målen som viktigare, att eleverna får en bra grund, utvecklas, lyckas
på gymnasiet och kan börja arbeta. De statliga målen ger en bekräftande känsla, de kommunala målen känns lite längre ifrån.”
För flertalet rektorer fungerar det ändå väl att binda samman det statliga och kommunala.
men det kräver målmedvetet arbete för att de skall fungera. Färre mål är ändå önskvärt, ger
mer verkstad och inte bara en pliktskyldig inrapportering. Kopplingen mellan läroplan, mål,
aktiviteter och det kommunala uppdraget kan förstärkas ytterligare om grundskolan arbetar
med färre mål och prioriterade aktiviteter. Här har förskolan, särskolan och kulturskolan
lyckats bättre. Det bör vara fokus på detta i utvecklingsarbetet framåt.
Beslutsstödsystemet Hypergene6 har för några tyvärr bidragit till en känsla av toppstyrning
och kontroll och inte den delaktighet, förtroende och kvalitetshöjning som var intentionen.
Här lyfter rektorerna arbetet med att förankra aktivitetsplanen som för personalen kan
upplevas lite verklighetsfrånvänd. En rektor nämner att det finns en förhoppning om att
regionen skall utveckla beslutsstödsystemet Hypergene med att köpa till en modul för skolan. Uppfattningen är att då skulle användandet av systemet öka betydligt.
6
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Det positiva som lyfts fram är dock möjligheten att numera arbeta med mål och aktiviteterna under en längre period. Ger mer tid och möjlighet till förankring, ökad delaktighet
och att arbeta mer på riktigt och successivt uppnå resultat. Det skulle öka känslan av att
vara en del i helheten och att värdeorden; förtroende, omtanke och delaktighet efterlevs.
Från grundskolans administrativa delar anser de sig inte vara bekanta med regionens mål,
vilket även visar sig i medarbetarenkäter Även här anser de sig vara lite grindvakt för att lärare skall kunna fokusera på kärnuppdrag. Delaktigheten för den administrativa delen kan
förbättras. Känslan är den att det bara är en tunn tråd mellan förvaltningsledning, rektorer
och personal. Det anses dock som mycket positivt att administrativa chefer och intendenter
bjuds in till kvalitetsuppföljningssamtal för första gången. Det gör att det känns mer hoppfullt framåt. De vill även ha färre och djupare funderingar, med andra ord mål och aktiviteter. Alla behöver inte jobba med allt alltid. Ibland blir känslan lite för mycket av, ”lika för
alla”, i stället för att utgå från varje verksamhet.
Rektorer på mindre skolor nämner en oro över besluten i projektet ”Framtidens förskola
och grundskola”. Känslan är att skolorna inte kommer kunna uppnå likvärdighet, att inte
lyckas upprätthålla det statliga uppdraget eller lyckas med kompetensförsörjningen. Det är
tydligt att förvaltningen behöver jobba med likvärdigheten. Det som förvaltningen misslyckas med i grundskolan får gymnasiet i sitt knä, till exempel hemmasittare. Det påverkar
ofta i sin tur arbetet inom arbetsliv och etablering då ett antal elever inte har rätt förutsättningar att klara gymnasiet.
PRIO7 nämns av flera rektorer som användbart arbetssätt i verksamheten. Att projektet och
slutrapporten följs upp i arbetet med analysrapporten anses positivt. Flera rektorer ser det
som en viktig påminnelse. Grundprinciperna från PRIO är till viss del fortsatt levande för
de skolor som deltagit i förändringsarbetet. Den i projektet framtagna handboken används
dock inte alltid och kan delvis vara svår att introducera till kollegor som inte varit delaktiga
i framtagandet. Det som lyfts upp som användbart är; Arbete med möteseffektivisering, att
tydligare koppla ihop fritidshem och skola, utveckling av det kollegiala lärandet och hur
skolorna behöver arbeta för att forma en mer lärande organisation. Det kollegiala lärandet
har en god utveckling och är betydelsefullt för grundskolan, för både pedagoger och rektorer. Förstelärarnas betydelse i lärandet har växt de senaste åren. Att ges möjlighet att lära
och arbeta tillsammans med fokus på pedagogiska utvecklingsområden och förändringsarbeten anses ha stor betydelse för skolutvecklingen.
I samtalen är det tydligt att samarbetet med andra delar inom region Gotland, som socialtjänsten och BUP8, behöver utvecklas. Samarbetet har blivit bättre de senaste åren men
upplevs inte tillfredsställande, anses ibland till och med dåligt. En vidareutveckling och förbättring av samarbetet ligger högt på önskelistan för rektorerna. De vet dock inte hur de
skall komma vidare. Även samarbetet med Teknikförvaltningen (TKF) nämns i flera samtal
och då anges ansvarsfördelning och återkoppling som centrala delar. Rektorernas bild av
vilket stöd TKF kan eller skall ge och vad som är UAF:s ansvar, är inte tydligt för alla rektorer.
Den goda utvecklingen inom fritidshemmen de senaste åren diskuterades. Majoriteten har
numera ett gott samarbete mellan fritidshem och skolverksamheten vilket resulterar i god
7
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rastverksamhet och en helhetssyn på barnens dag i skolan. En tryggare och lugnare miljö
för barnen har formats på flera håll. En del arbete återstår dock att göra och en viktig del i
detta är att ytterligare förankra, vid pedagogerna, betydelsen av aktivitet under raster. Rastaktivitet är för flera skolor numera en organiserad verksamhet och det betyder mycket för
alla. Det får ihop fritids och skola på ett finns sätt. Pedagoger kan dock ibland undra varför
de skall ”vakta” på raster. De ser inte alltid det som en del av pedagogens uppdrag. Att
prata om att se hela skoldagen för barnen har här varit lyckat.
Ett samarbete som varit lyckat är med SISU9. En skola har under tre års tid varit i gång
med rörelsesatsning tillsammans med SISU. Flera grundskolor på Gotland har nu följt med
i satsningen. Tanken är att fånga upp eleverna för att de ska orka med hela skoldagen inklusive tiden på fritidshem samt det som är efter skoltid. Rörelsen är viktig för barnens välmående och ökar elevens allmänna välbefinnande.
Tillgängliga lärmiljöer har blivit en del av vardagen i skolorna på Gotland. Det är inte
längre ett projekt utan något som skolorna tänker på per automatik. Det är införlivat och
man tänker till exempel på att lektioner ska starta och avslutas på samma sätt för att ge
trygghet till alla elever. Fokus ligger på själva pedagogiken i stället för det enskilda barnets
behov, vilket gör det lättare att skapa en likvärdighet och tillgänglighet för alla elever i verksamheten.
Personalgrupperna börjar bli trötta och slitna av coronapandemin. De saknar att kunna ses,
planera och utveckla. Just utvecklingsarbetet upplever flera som svårt att göra digitalt.
Samarbeten mellan skolorna anses också ha försvårats det senaste året på grund av pandemin och när nästan allt ska ske digitalt.
5.1.3 Grundsärskola och gymnasiesärskola

Utifrån styrningen statligt, läroplan, skollag som anses vara kärnuppdraget känner Särskolan
ändå igen sig i verksamhetsplanen och kan relatera till målen. Utifrån de mål och aktiviteter
som Särskolan arbetar med kommer mycket att behållas och användas vidare med kommande år. Fokus är på att hålla i och arbeta med mål och aktiviteter under en längre tid.
Utifrån de statliga och kommunala uppdragen så har särskolan tagit sin utgångspunkt i
medarbetarenkäten där Särskolan har höga resultat generellt. Här arbetar de mycket med
övergripande mål och om region Gotland som arbetsgivare. Flertalet personal är missnöjda
och flera har svårt att se helheten och att vara en del i region Gotlands helhet.
Särskolan arbetar hela tiden med att utbilda och utveckla personalen inom detta. Oavsett
funktion så skall alla känna stolthet som regionanställd och förstå vad region Gotlands mål
och ansvar. Det är viktigt att bryta ner de regionala målen och koppla de till det statliga uppdraget för att personalen skall förstå sin del i helheten. Precis som för
andra skolformer så har delar av personalen svårt att känna en koppling till övergripande
mål. Alla gör sitt bästa och försöker men det är ett fortsatt utvecklingsområde och en prioriterad aktivitet.
Särskolan upplever ändå att det går att få ihop det statliga och kommunala uppdraget.
Framför allt försöker rektorerna hitta några bra saker i detta att fokusera på för att öka lärarnas förståelse och få ihop helheten utifrån verksamhetsplan. Särskolan har även ett väl
9
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fungerande samarbete med fackliga ombud som ger god samverkan. Det ger goda möjligheter till att arbetet förankras hela vägen i verksamheten. Tillit och delaktighet måste hela
tiden vara vägledande.
En större utmaning är dock att personalen säger att de inte känner till förvaltningens och
regionens mål. Här försöker särskolan jobba aktivt på varje APT med att stärka personalens kunskaper om Regionens organisation och de fastställda målen. Varje månad plockas
något upp från regionens insida att jobba vidare med. Till exempel personalhandboken, pausgympa, arbetsmiljö. Skapar delaktighet och ökar förståelsen i personalen för vad förvaltningen gör vart vi är i regionens organisation. Utvärdering görs i samband med nästa medarbetarenkät för att analysera om resultatet förbättrats
Delaktighet och omtanke är viktiga delar. Förstelärare är en viktig del i det arbetet. En
förstelärare fokuserar på kommunikation och digitalisering, en på vardagsaktiviteter och en
jobbar med hälsa i ett livslångt perspektiv. Arbetet med tillgängliga lärmiljöer fortsätter och
särskolan har förstelärare som följer upp detta årligen och använder verktyg från SPSM10
Särskolans skolledning arbetar över gränserna varje dag och är alltid med på grundskolans möten när rektorerna ses. Det är viktigt för att följa med i vad som händer inom
grundskolan. Särskolan har bra samverkan, samarbete och diskussioner med flera grundskolor. Särskolan är delaktiga på Solklintskolan, Solberga, Södervärn och Gråbo. Etablerade
samarbeten fungerar riktigt bra, men det är mycket arbete.
Det finns en viss oro för norrlinjen, där undervisningen sker i tillfälliga lokaler på Polhemskolan. Arbete pågår med att se över lokalerna. Särskolan informeras kontinuerligt om lokalöversynen på ett bra sätt men en osäkerhet om framtida placering finns.
Särskolan ser stora skillnader mellan olika skolformer hur lärplattformar11 används. Särskolan använder plattformen Schoolsoft till många delar inom skolan och har investerat
mycket tid i systemet och är troligen den skolform som använder det mest. Nya Tieto
Education12 har här blivit ett extra system för särskolan då de hittills arbetat med alla de delarna i Schoolsoft. Det är mycket tidskrävande att behöva använda många olika system och
önskan är att ha ett system som täcker upp det mesta.
Beslutsstödsystemet Hypergene är med all säkerhet ett bra system men skolledningen behöver tid att sitta med systemet för att lära och att utvecklas. Förenkla uppgifter, följa upp
ekonomi, aktiviteter, måluppfyllelse och troligen spara tid. Här saknas möjligheten att träffas på riktigt. Året med pandemin känns mycket långt.
5.1.4 Kulturskolan

Kulturskolans kärnuppdrag går att hämta från beslut i kommunfullmäktige och fokus är att
ge likvärdig utbildning inom kultur för barn och ungdomar. Att ge barn och ungdomar
möjlighet att stärka sin självkänsla och tillit och ge varje elev möjlighet att hitta glädje i det
egna skapandet. En stor del styrs med statsbidrag via kulturrådet, vilket ofta varierar både
upp och ned i storlek. Beslut om pengar som skall användas i augusti kommer ofta sent i

10

Specialpedagogiska skolmyndigheten

11

Webbaserad kursmiljö för kommunikation mellan lärare, elever och vårdnadshavare

12

Tieto Education. Skolsystem i förskolan och skolan som hanterar barn- och elevuppgifter, kontaktuppgifter, barnschema, närvaro/frånvaro med mera.

17 (35)

Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Analysrapport VÅR 2021 BUN

maj. Det innebär att det inte riktigt finns tid att planera utbildningen från början och blir
därmed svår att budgetera.
För kulturskolan har det varit svårt att uppfylla kärnuppdraget när det behöver genomföras
på distans. Till exempel går det inte att spela tillsammans i realtid men lärarna har lyckats
anpassa undervisningen så det kan fungera digitalt. Kärnverksamheten är dock periodvis
hotats då regionens ekonomiska läge är svagt. Eftersom kulturskolan inte är en lagstadgad
verksamhet så blir den ofta ifrågasatt vid de tillfällena och det skapar oro vid personalen.
Året med pandemin har ökat den oron eftersom det finns en risk att deltagare säger upp
sina platser då utbildningen inte kan genomföras på plats och då förloras intäkter.
Grundskolan skulle kunna använda sig av kulturskolan mer, men eftersom statsbidragen
inte täcker in undervisning under den timplanbaserade tiden blir det många gånger svårt att
genomföra.
Vissa delar av de regionala målen och aktiviteterna känns mer kopplade till skolans kärnverksamhet än andra. Det är dock inte svårt att koppla de kommunala målen med kärnuppdraget. Kulturskolan har precis som förskolan valt att arbeta med ett fåtal mål vilket underlättar implementering i verksamhet och vid personal. Beslutstödet har också utökat möjligheten till en röd tråd. Förvaltningens förändrade och tidigarelagda arbetsprocess med verksamhetsplanen, mål och aktiviteter har gjort att skolans arbete kan planeras i början av
höstterminen vilket möjliggör att faktiskt vara i fas.
5.1.5 Fenomenalen

Fenomenalen har egentligen inget statligt uppdrag, utan uppdraget är att inspirera barn och
unga. Skolverkets definition är att sprida nyfikenhet till allmänheten. Det som skapar oro, är
att Skolverkets ansökningsförfarande har ändrats två år i rad, vilket gör att Fenomenalen
inte vet vilka pengar som finns att röra sig med under innevarande år. Det medför då svårigheter att lägga en klok budget. Bortsett från ansökningsförfarandets påverkan är uppdraget tydligt. Upplevelsen är att Fenomenalen har fria ramar att jobba med områden som naturkunskap och teknik på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Det kan finnas svårigheter i det
men oftast är det kreativt och lustfyllt.
Fenomenalen kan alltid vara skolorna behjälpliga och många gånger med kort varsel. Det
ingår i grundkonceptet att vara flexibel och anpassningsbar.
Fenomenalen skriver en egen verksamhetsberättelse till nämnden, men sedan 2020 finns
verksamheten även med i förvaltningens ordinarie uppföljning tillsammans med övriga
verksamheter och skolformer. Utöver det genomför Fenomenalen uppföljning gentemot
Skolverket, som science center. Upplevelsen är att det gått bra att vara med i arbetet med
verksamhetsplan, mål och aktiviteter. Fenomenalen arbetar med de mål som är gemensamma inom förvaltningen och använder sig av i beslutstödet. Detta har gjort att verksamhetsplan och mål blivit tydligare för personalen som nu känner sig mer som en del i helheten
Trots det infinner sig emellanåt känslan av att Fenomenalen är en satellit som ligger en bit
ifrån alla andra verksamheter. En känsla av att bli bortglömd i arbetet med kompetensutveckling fast det är en del av kärnan i arbetet. Här finns en önskan och strävan att komma
upp i nivå och vara ungefär där Kulturskolan är.
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Det är inte styrt att Fenomenalen skall följa läroplanen men de arbetar utifrån den för att
lyckas med uppdraget. Grundskolorna använder sig av Fenomenalen på ett bra sätt, både
för besök och att Fenomenalen besöker skolorna. Förskoleklass till årskurs 6 är de som utnyttjar möjligheten mest. De har även utvecklat program för till gymnasiet och högstadiet
och siktar på att fånga upp de elevgrupperna lite mer.
5.1.6 Modersmålsenheten/Lotsen

Modersmålsenhetens kärnuppdrag ligger i den statliga styrningen13. Det är tydligt vad de
skall tillhandahålla och det är skönt att vara i den tydligheten. Arbetet med studiehandledning har också blivit tydligare med åren, men en del återstår. Utvecklingsarbetet pågår och
processen förfinas efterhand. Dock hade det varit enklare om antalet timmar som ska tillhandahållas varit mer styrt. Nu styrs allt från budget.
Lotsen är ett kommunalt uppdrag. Det fungerar bra och är tydligt. Arbetet utgår ifrån verksamhetsplanen och mål väljs ut tillsammans med grundskolan.
5.2 Skola-arbetsliv och studie- och yrkesvägledning (SYV)
5.2.1 Förskolan

Inom förskolan är det varierade åsikter kring om verksamheten känner till arbetsplanen för
studie- och yrkesvägledning eller ej. Vissa känner till den, andra inte. De som känner till
den upplever att de arbetar utifrån den även fast förskolan inte har något krav på sig utifrån
läroplan.
Arbetar mycket med att barnen ska vara jämlika. Skall inte tvingas in i lekar efter kön, utan
skall ges möjlighet att få prova alla sorters lekar. Barn leker många gånger det som vuxna
gör, det vill säga, arbetar med. Det innebär då att förskolan väljer att ofta prata olika yrken.
Omvärldsorientering och hur skola-arbetsliv görs i andra länder är prioriterat. Det får inte
läggas fram hinder om vad barnen kan/vill bli. Det handlar om att forma en grundläggande
tro och hopp om att bli vad barnen vill. Pedagogerna är professionella och lägger inga egna
värderingar. Mycket handlar om att diskutera normer och värden för att barnen redan i tidig ålder ska bli införstådda med att de har alla möjligheter oavsett könstillhörighet. Det är
också viktigt att tänka på att de yngre barnen inte ser på kön på samma sätt som vuxna
utan de ser det bara som det är. Det är bland annat extra viktigt att ha både pojk- och flickdockor när de leker fram olika yrken. Förskolan gör många olika viktiga delar, men är inte
alltid medvetna om att det kan vara studie- och yrkesvägledning.
Normer och värden är något som alltid finns med i förskolans värld och har blivit ytterligare aktualiserat i samband med det projekt som genomförs tillsammans med Nina Rung.
De problem som personalen eventuellt kan möta är många gånger vårdnadshavare som
undrar varför man håller på med ”genusstrams” och ser att många barn tidigt är inne på att
bli som mamma eller pappa. ”Kan inte pojkar bara få vara pojkar och flickor vara flickor?” hörs
ibland från vårdnadshavare.
Det är viktigt att våga diskutera och lyfta frågor om jämställdhet och genus. Föräldramöten
kan vara ett lämpligt tillfälle och där är även digitaliseringen viktig att ta upp. Inom i stort

13

Rätten till undervisning i modersmål är inskrivet i läroplaner och i skollagen som ett eget ämne.
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sett alla yrkesområden i dag krävs det lite mer av den kunskapen. Det är av den anledningen viktigt att även förskolan ger barnen möjligheten att prova delar inom digitalisering.
Det krävs utbildning och professionalitet hos personalen för att hantera könsskillnader.
Oavsett egna värderingar så måste de kunna hantera det professionellt. Till exempel hur
man pratar med barnen oavsett könstillhörighet. Något som märks är att de med låg utbildning har svårare att hantera de här frågorna jämfört med de som har förskollärarutbildning.
Språket och hur pedagogerna uttrycker sig är viktigt för genusperspektivet. Att säga ”legofigur” i stället för ”legogubbe” har betydelse. Detta finns med i förskolans läroplan men
inte lika tydligt som i grundskolans. Det är likväl viktigt att förskolan arbetar med frågorna
för att medvetandegöra för varandra att allt som görs i verksamheten påverkar barnens
framtid.
På vissa förskolor har man arbetat mycket med barnkonventionen nu när den blivit lag.
Man pratar i barngrupperna om barnkonventionen, vad det är och vad man har för rättigheter. I vissa områden har förskolorna fått jobba extra mycket med barnen när det gäller
den fria viljan.
Förskolan försöker ha ett fungerande samarbete och ta emot elever på PRAO och APL14
från grundskolan och gymnasiet. Ibland kan det dock vara svårt för de mindre förskolorna
när det gäller sekretess. Det är ofta svårt för eleven, från grundskolan, att avstå från att besvara frågor om specifika barn när till exempel vårdnadshavare ställer frågor. Många förskolor har också VFU15 från lärarutbildningen vilket är något lättare att hantera. Förskolan
saknar manliga pedagoger och ser gärna att de blir fler och det är även svårt att få ut manliga PRAO eller APL-elever till förskolan.
Att prata yrken med mindre barn kan vara svårt som att beskriva vad olika yrken gör eller
vilket arbete en vårdnadshavare har. Det är en utmaning att beskriva vad en tjänsteman
inom kommunen gör på ett enkelt och engagerande sätt. Mer konkreta yrken som polis, läkare, ambulansförare är oftast något lättare att prata om och barnen har ofta en förförståelse. Att fånga upp och beskriva yrken som tjänsteman, handläggare, utredare med mera för
4–5 åringar kräver en del.
Det anses även viktigt att fokusera på vårdnadshavarens förmåga och eventuellt stötta och
delvis utbilda dem. Alla vårdnadshavare har inte förutsättningarna att prata med barnen om
yrken och genusfrågor. Dels för att de inte förstår, dels för att de inte tycker att det är nödvändigt.
5.2.2 Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem

Kunskapen om handlingsplanen för studie- och yrkesvägledare är inte helt förankrad hos
alla rektorer. Flertalet vet tyvärr inte ens om att den existerar. Några vet men har inte lyckats förankra den i verksamheten. Men det finns även rektorer som har god kunskap om
planen och som har lyckats förankra den så att verksamheten arbetar utifrån den.
Det är även varierat hur lärarna arbetar med kopplingen skola-arbetsliv i undervisningen.

14

Praktisk arbetslivsorientering (PRAO) och Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

15

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
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En del lärare anser att det är extra tillkommande uppgift och att det inte ingår i deras kärnuppdrag även fast det står i läroplanen. Det finns skolor som beskriver diskussionen som
svår och att det till och med blivit en facklig fråga kring arbetstid och innehåll i uppdraget.
Detta leder tyvärr till att uppgiften ofta blir kopplad till enskilda personer och deras engagemang kring yrken, vägledning och arbetslivsfrågor för att det ska bli en del av undervisningen för eleverna. Studie- och yrkesvägledaren blir ofta avgörande för att det ska bli ett
systematiskt arbete med detta på skolorna. Här vill lärarna ofta lämna över uppdraget till
studie- och yrkesvägledaren i stället för att samplanera och samarbeta. Det är ofta lättare att
få lärarna på låg- och mellanstadiet att arbeta med arbetslivsfrågorna jämfört med lärarna
på högstadiet. Flera skolor gör många goda insatser men flera anser också att det är ett utvecklingsområde. De vill gärna utveckla en systematik och det finns små trådar här och var.
Flera lärare på låg- och mellanstadiet gör goda insatser och även samhällskunskapslärare på
högstadiet men ofta personberonde och inte systematiskt. Det anges även att lärare,
på högstadiet, gärna vill lämna detta helt och hållet till SYV.
Studie- och yrkesvägledare finns inte för alla skolans stadier vilket gör det ännu viktigare att
lärargrupper själva arbetar och förankrar kopplingen skola-arbetsliv i undervisningen, på ett
systematiskt sätt utifrån läroplanen. Många skolor berättar att deras studie- och yrkesvägledare har bytts ut flera gånger. Vilket innebär att även om viljan finns så påverkar även personalomsättningen inom SYV-gruppen möjligheterna på skolan.
Vissa skolor jobbar bra och har en tydlig koppling till arbetslivet där lärare diskuterar frågor
kring olika yrken, att man kan bli vad man vill oavsett kön med mera. Arbetar mycket med
att försöka få eleverna att förstå att det krävs vidare studier efter grundskolan och oftast
även efter gymnasiet, om de inte väljer ett yrkesprogram. Sen finns det lärare som gör delar
i sin undervisning men reflekterar inte alltid över sambandet. Det handlar mycket om att
skapa en medvetenhet och att de innehar förmågan att ta tillfällena när de kommer. Vilket
ger barnen en större känsla och förståelse av att vara en del av samhället.
Det finns fortfarande en del områden på Gotland där eleverna har en så kallad
”antipluggkultur”. Föräldrar kan säga till sina barn att de kan jobba hos ”den eller den arbetsgivaren ändå, det krävs ingen utbildning”. Skolorna arbetar här aktivt med att försöka få eleverna att
förstå att så inte är fallet. Lärarens ord väger inte alltid tyngre än mammas och pappas vilket
kan upplevas som problematiskt. ”Jag var inte heller bra på matte men jag klarade mig ändå”, kan
förälder säga på utvecklingssamtal eller föräldramöte. Även om de vill väl med uttalandet så
påverkar det eleven och även lärarens möjligheter relativt mycket. I dag krävs utbildning för
att lyckas och det behövs jobba bort ”antipluggkulturen”.
För de elever som är villrådiga och inte ser syftet med att studera vidare är det viktigt att
vägleda dem i en riktning som leder till ett framtida yrkesliv eller ger studiemotivation.
Eleverna behöver hitta mål med livet och få stöd i vad utbildning kan leda till och hur de
på bästa sätt tar det med sig vidare i livet. I åk 1 är det ofta sprudlande och energiskt men
senare i till exempel åk 5 så kan energin ha avtagit och de har svårt att se syftet med skolan.
Det senaste året har det varit svårt med PRAO, studiebesök eller att föräldrar varit på besök för att beskriva sitt yrke. Här har skolor på ett bra sätt försökt lösa det genom att ha digitala studiebesök på arbetsplatser och digitala besök av vårdnadshavare där de berättar om
sina yrken. Det finns även exempel där gymnasieelever berättat om sina studieval via
digitalt möte.
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Några skolor berättar om bra samarbete med det lokala näringslivet och hur det hjälper
dem att koppla ihop arbetsliv och skola. Flera skolor vill och gör också arbetsplatsbesök
med skolklasser, under normala omständigheter. Det är uppskattat av eleverna. Här får
vissa skolor även in fritidshemmen i arbetet på ett bra sätt. De har till exempel lyckats genomföra samarbete med hembygdsföreningar och pensionärsföreningar.
5.2.3 Grundsärskola och gymnasiesärskola

Särskolans läroplan har inte samma skrivning kring studie- och yrkesvägledning som övriga
verksamheter inom förvaltningen. Särskolan har en Studie -och yrkesvägledare på 50% som
jobbar för hela särskolans linje. Det finns även ett årshjul och en plan för hur arbetet skall
bedrivas och även SYV:ens delar, för att få in det i helhetsarbetet. I grundsärskolan ligger
detta inne i undervisningen och lärarna ser det inte som en extrabelastning. Särskolan vill
hela tiden åskådliggöra och förtydliga vad arbete är. Visar upp och pratar om yrken och
vägval i klasserna.
Det finns utmaningar och svårigheter i att få ut gymnasiesärskolans elever på APL-platser.
Särskolan jobbar nära SYV och kurator med förarbetet och eleverna har alltid med sig någon ut till platsen så att det kan fungera. För eleven är det extra viktigt att de vet att det i
planeringen med APL-platsen framgår vilket stöd och handledning de behöver. Elevens
förmåga är ändå i slutändan avgörande även om det finns god handledning. I nuläget krävs
det dock mycket stöd från SYV för att eleverna först skall ta sig till APL-platsen och sedan
få ut något bra av den. Då det är svårt med tillgång till APL-platser så har ledningen här en
förhoppning om att region Gotland kan ta sig an ett större ansvar framöver. Särskolan har
även elever som går ut på interna och externa dagliga verksamheter och där behöver stöd
av Arbetsförmedlingen för att komma vidare ut i arbetslivet.
5.2.4 Kulturskolan

De flesta elever som har ambitionen att sysselsätta sig inom kulturområdet behöver vara
entreprenöriella, vilja driva eget företag och tidsbegränsade projekt. Det krävs nästan att
eleverna blir företagare för att klara sig i branschen. Arbetslivet anses vara en viktig del och
i samband med elevernas stigande ålder förs resonemangen mer vilket blir en ingång i att se
över möjligheter till samverkan med det framtida arbetslivet. När kulturskolans elever närmar sig gymnasieåldern blir det än mer tydligt och lärarna pratar då gärna med elever mer
om yrkeslivet, eller möjligheten till framtida utbildning vid högskola och folkhögskola. Det
är dock väldigt personrelaterat i hur arbetet med kopplingen skola-arbetsliv fungerar.
Historiskt sett har kulturskolan varit en ingång för till exempel symfoniorkestrar nationellt.
Till viss del ett problem, eftersom det i nuläget finns färre orkestrerar och färre spelar just
de instrumenten. Men det finns elever som verkligen brinner för det och har höga ambitioner.
Kulturskolan tar inte emot PRAO. Lärarna vill inte ta med sig PRAO-elev då de oftast sitter med enskilda elever. Kulturskolan är däremot involverade i feriejobben och 2021 finns
det även teater.
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5.2.5 Fenomenalen

Fenomenalens besökare är en bra blandning mellan flickor och pojkar. De samarbetar inte
direkt med SYV:arna, men Fenomenalen tar eget ansvar och initiativ kring vägledning och
arbetsliv. Till exempel har Fenomenalen ingått i projektet Maker-tour16, där elever fått möjligheten att möte ny teknik, på ett lustfyllt sätt, för att försöka öka intresset. Det är viktigt
att bygga på goda exempel och koppla till verkligheten.
Det är relativt enkelt att samarbeta med förskola och upp till årskurs 6 grundskola.
Men Fenomenalen har även bra samarbete med teknikcollege17.
5.2.6 Modersmålsenheten/Lotsen

Genom Lotsen kommer skola-arbetsliv naturligt, det är en del av paketet. När det ännu var
möjligt så gjordes mycket studiebesök. Timplanen styr inte så samma sätt nu och det blir
ingen bundenhet. För att hålla arbetet levande kring skola-arbetsliv behöver modersmålslärarna påminnas. Att lyfta de praktiska utbildningarna och försöka vidga perspektiven.
5.3 Förvaltningschef och avdelningschefer barn- och elevhälsa, förskola och
grundskola
5.3.1 Chef grundskola

Statlig styrning, kommunalt uppdrag och det grundskolan definierar som kärnuppdrag, är
en ständig utmaning att förhålla sig till. För varje rektor som går den statliga rektorsutbildningen vet att det statliga uppdraget förordas som nummer ett. Men i den kommunala/regionala världen är ekonomin ofta överordnat allt, även om det inte alltid uttalas direkt.
Det upplevs även finnas mål och aktiviteter som inte passar in. Att här ge rektorer möjlighet att prioritera och välja mål och aktiviteter är en förutsättning för att lyckas. De delar
som ”blir kvar” behöver jag som avdelningschef och sedan central förvaltning arbeta med.
Det är inte helt enkelt att få ihop alla delar till; ”Ett Region Gotland”.
Grundskolan på Gotland har utvecklats och det fungerar bättre än för något år sedan. Det
största dilemmat är dock ändå ekonomi kontra statligt uppdrag. Det är tufft för rektorerna
och det finns en stor bekräftad oro. Min roll som chef för grundskola blir ofta den att vara
coachande och peppa rektorerna. Luften har lite grann gått ur dem efter beslutet i projektet
framtidens förskola och grundskola. I detta ligger även arbetet med kompetensförsörjning
som är stort och utmanande.
Det finns även en segregation i grundskolan som gör det svårare att arbeta utifrån skollag
och läroplan. Rektorer vill och arbetar hårt för att lyckas med en likvärdig skola.
En del tycker att arbetet med statlig styrning och kommunala mål är enklare än andra. Att
det finns en tydlighet, medan andra tycker att det är svårt och förvirrande. Till viss del kan
det bero på att vi har nya rektorer och att de inte vana arbetssättet. Samt att de behöver
16

Från 2018 och nästan hela 2020 var Gotland en del av Maker tour – Mot nya höjder. 92 klasser och 1635 elever fick möjlighet att möta
ny teknik. Fenomenalen Science center var ägare och drev projektet för att öka antalet teknikintresserade barn och ungdomar.
17
Teknikcollege Gotland. Från och med hösten 2019 finns det ett teknikcollege på Gotland. Teknikcollegecertifierade utbildningar är utbildningar som företagen har varit med och kvalitetssäkrat innehållet på.
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kläs på med kunskap och rätt verktyg. Men det är även tydligt att vi inte lyckas fullt ut med
att få de kommunala målen att komplettera den statliga styrningen
Jag upplever att lärarna lägger en större vikt vid statliga uppdraget medan majoriteten av
rektorerna har mer ett balanserat sätt och kan använda sig av verksamhetsplanen mer nyanserat. Positivt är att rektorer kan lyfta upp målen till diskussion, både kommunala och statliga, och säga att vi är på rätt väg men antalet mål behöver reduceras. Det känns ändå
hoppfullt.
När det gäller skola-arbetsliv så är rektorer och pedagoger olika kreativa i hur de kan använda sig av handlingsplanen för studie- och yrkesvägledning. Alla försöker men pandemin
kan ha bromsat upp. Grundskolorna jobbar på lite olika sätt, men skall vara en naturlig del i
uppdraget. Min bild är att man tänker på arbetslivet även i de lägre åldrarna.
5.3.2 Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsan administrerar en stor del av elevhälsan som ingår i det statliga uppdraget. Det statliga uppdraget i skollagen är tydligt och enkelt. Det ska arbetas hälsofrämjande
och det ska vara ett nära samarbete med det pedagogiska arbetet. Flera delar kopplas till det
specialpedagogiska arbetet och där behövs specialpedagoger.
Avdelningen har även ett hälso-sjukvårdsuppdrag. Över 50% av ansvaret utgår inte från
skollagen och det styr rektorerna inte över. Där är det hälso- och sjukvårdslagstiftningen
som är styrande utifrån avvikande hälsodelar. Det finns med andra ord ett dubbelt uppdrag.
Det avdelningen ser som sitt huvuduppdrag är att se till att alla rektorer har fulltaliga elevhälsoteam på skolorna. Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens område gäller det
dock bara gymnasiet. Teamen styrs och leds av rektorer. Det behöver dock finnas en dialog
mellan rektorer och avdelningschef för Barn- och elevhälsan när det gäller hur arbetsuppgifter fördelas eftersom avdelningschef är ansvarig chef för kuratorer och skolsköterskor.
En viktig del är att arbeta för likvärdighet inom elevhälsan samt att få tydlighet i hur de
olika uppdragen ser ut och detta bör vara transparent. Barn- och elevhälsans personal har
här en stor möjlighet att vara en del av kvaliteten på lokal nivå.
Det är inte direkt problematiskt att få ihop statligt och kommunalt uppdrag men det krävs
lite kreativitet. I arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet har det utkristalliserat sig områden som avdelningen behöver prioritera mer. De blir då viktiga ingångar till de kommunala målen och hur de prioriterade aktiviteterna utformas i verksamhetsplanen.
Det är dock inget tvivel att det blir svårare att lyckas när ekonomin försämras och när samverkan mellan skolformer och enheter brister. Det har diskuterats mycket om väl fungerade
övergångar mellan grundskola och gymnasiet men det finns en del att arbeta med fortfarande.
5.3.3 Förvaltningschef

Det här diskussionsområdet ligger rätt i tiden. Vad är bäst; kommunalt eller statligt?
Kommunalt självstyre har en poäng, det skapar ett engagemang. Svårigheten för förvaltningen idag är dock att navigera i det politiska landskapet. Politik och logik går inte alltid
ihop i tjänstearbetet.
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Oavsett vilken styrning som väljs så har det kanske aldrig varit viktigare än nu att vara en
god chef och ledare. Att kunna navigera i vem man är i UAF, inom Region Gotland, inom
skola och så vidare. Att lyfta sig och se sig själv i en större helhet och vara den som förmedlar det till medarbetarna så även de får den positiva känslan. Det kräver dock en stor
förståelse för styrmodell, ansvar och befogenheter samt en förmåga att implementera. Det
räcker inte med att bara vara chef.
Många säger ”Om vi bara fick ägna oss åt kärnuppdraget”… men frågan är vad kärnuppdraget är? Det har blivit ett storts mantra det här med kärnuppdrag och det definieras troligen på olika sätt. Det behövs diskuteras oftare, det vill säga hur kärnuppdraget definieras.
Det går att kombinera det kommunala och statliga uppdraget, med lite kreativitet, men man
behöver troligen minska omfattningen något. Färre mål, färre handlingsplaner och riktlinjer
är troligen rätt väg att gå, men alla behöver vara involverade i processen.
Ekonomi är en stor påverkansfaktor. Förvaltningen har egentligen en rätt god ekonomi
men förvaltningen har också högre ambitioner än vad det statliga uppdraget anger. Om
pengar ska sparas in behöver det diskuteras kring de utbud som inte står i skollagen. Sedan
måste man komma ihåg att halva förvaltningen består av delar som inte ingår i skollagen
utan styrs av andra delar.
Emellanåt följer förvaltningen upp dåligt. Förvaltningen är bra på att samla in och presentera fakta till politik och koncernledning i samband med årliga rapporter. Förvaltningen är
även bra på att starta olika projekt, men sämre på analys och uppföljning. Det är bra att enheterna i den här rapporten lyfter upp tidigare projekt som PRIO och Kompetenta Gotland. Att förvaltningen nu tillfrågar tidigare projektledare infor denna rapport har stor betydelse för, inte bara själva uppföljningen, utan för trovärdigheten i arbetet. Det gör troligen
att de känner att arbetet fortsätter och att deras insats hade betydelse.
5.3.4 Chef Förskola

Förskolan har ingen konflikt mellan det statliga och det kommunala. Det handlar om att få
det till en gemensam process. Det ekonomiska läget påverkar dock alla mycket. Förskolan
försöker få ihop det men vet inte riktigt hur det ska lyckas.
Arbetet med implementering av läroplan har varit prioriterat och upplevs som lyckat.
Förste förskolelärarna har gjort ett gediget arbete och andra kommuner har hört av sig och
vill veta hur vi arbetat. Arbetet har gjort att personalen är ännu tryggare och förmågan att
tänka mer på likvärdigheten, har ökat. Följdeffekter som kommit ut är att nätverkandet har
ökat och parallellt har vi kunnat diskutera både i rektorsgrupp och lärargrupper.
Förskolan utgår mycket från tillgängliga lärmiljöer och hur kan det vävas in i befintliga processer. Det är ett arbetssätt och synsätt som förskolan alltid har med. Under året med pandemin har det växt fram en stolthet parallellt med stressen. Det är gemensamma rutiner
och det har stärkt verksamheten. Det har tagit bort en del stress och visar att det finns en
styrka i att ha en gemensam grund att stå på.
Förskolan pratar även om att den är en koncern och att alla barn på Gotland är allas barn.
Då har förskolans rektorer även diskuterat vad som är en rektors friutrymme. När, hur och
inom vilka områden kan rektorn agera relativt fritt som ledare och vad är det rektorerna ska
göra tillsammans?
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Att skapa likvärdighet i rutiner och mallar är grundläggande delar i det gemensamma och
enkelt att arbeta med. Att föra diskussioner om att det är en ekonomi och att alla
måste kunna hjälpa ett område som har det tufft något år för att det inte finns tillräckligt
med barn är viktigt men inte alltid lika enkelt att ta till sig. Hur förskolan på Gotland organiserar sina förskolor för att de ska vara kvalitativa och likvärdiga blir då centrala delar i diskussionerna.
Förskolan försöker koppla ihop mål, aktiviteter och det systematiska kvalitetsarbetet i rapporterna, i olika möten och sedan lyfta olika verksamheter. Jag som chef förskola har, precis som flera andra chefer, försökt att vara grindvakt när det gäller mål och aktiviteter. Tre
mål har delats ned till verksamheterna och resterande mål för förskolan ligger på mig
och ledningsgruppen att följa upp och redovisa. Det skall försöka hålla det enkelt och inte
krångla till det.
Avdelningschefen för förskolan uppskattar den här mötesformen som varit idag. Att avdelningscheferna får vara en del av kvalitetsuppföljningssamtalen och inte bara få en rapport
har varit mycket givande. Det blir ett bra kollegialt lärande där man kan fånga olika trådar
tillsammans. Den här typen av samtal ger energi och förflyttningar.

6. Resultat från enkäter
6.1 Enkät till vårdnadshavare i förskola

Enkäten till vårdnadshavare med barn i Gotlands kommunala förskolor visar att vårdnadshavare över lag är nöjda med verksamheten. Lägst resultat får frågan ”Jag upplever att jag
får löpande information om mitt barns tillvaro på förskolan” med ett värde på 8,2 där 10 är
högst. Högst värde får ”Jag upplever att alla har samma förutsättningar oavsett könstillhörighet” med ett värde på 9,3 där 10 är högst.
Den övergripande nöjdheten ligger på samma nivå som föregående år med ett värde på 8,7
av 10. Svarsfrekvensen har ökat något sedan föregående år, men ligger ändå inte på godkända nivåer för att svaren ska vara helt tillförlitliga.
I och med att resultaten är så pass höga och förskolorna på Gotland arbetat med frågorna
under många år kommer enkäten att omarbetas till år 2022. Fokus på frågorna kommer
vara mer på arbetet med läroplan. Frågor kring val av grundskola kommer också finnas
med för de barn som ska börja förskoleklass.
Förskolecheferna analyserar resultaten och åtgärdar eventuella brister tillsammans med förskolans personal. Därefter får föräldrarna återkoppling på enkätens resultat och eventuella
åtgärder som vidtagits. Kvalitets- och utvecklingsavdelningen följer upp förskolor med
lägsta resultaten med förskolecheferna för att säkerställa att åtgärder vidtagits.
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För att se alla resultat i enkäten hänvisar UAF till Bilaga 4.
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6.2 Enkät till personal inom fritidshem

Under våren 2021 fick all personal i fritidshemmen möjlighet att besvara på en enkät angående hur väl de anser att fritidshemmen uppfyller sitt kärnuppdrag. 176 stycken fick enkäten, 132 svarade vilket innebär en svarsfrekvens på 75%, vilket kan anses vara tillräckligt
för att det ska vara tillförlitligt. Frågorna har ställts i en fyrgradig skala där 1 är lägst och 4
är högst. Nedan följer ett diagram med utdrag från frågorna. För att se alla resultat hänvisar
UAF till Bilaga 5.
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7. Analys och diskussion
7.1 Kärnuppdrag och koppling till organisation

2020 och den första halvan av 2021 präglas mycket av pandemin vilket framkommer i en
del av kvalitetstuppföljningssamtalen. Det har varit viktigt för alla att få prata om nuläget
men samtidigt har samtalen försökt att få rektorerna att tänka ”bortom pandemin”. Central
förvaltning är medvetna om att pandemin påverkat arbetet kring mål och aktiviteter, men
har valt att inte fokusera för mycket kring det i rapporten. BUN:s verksamheter har i samtalen varit något mindre fokuserade på pandemin än vad GVN:s delar varit.
BUN:s olika ansvarsområden och verksamheter har delvis olika definition av kärnuppdraget, vilket är förståeligt då de till viss del lyder under något olika styrdokument. Skollag, läroplan och undervisning definieras vara kärnuppdraget för de stora skolformerna. Modersmålsenheten har en tydlig statlig styrning och Fenomenalen en friare. Kulturskolan följer de
kommunala besluten men tar även emot bidrag från staten. Sammantaget visar detta på en
bred
Mål och aktiviteter anses av pedagogerna ligga längre bort från det som personalen anser
vara kärnuppdraget vilket gör det svårare att förankra dessa hos personalen.
”Om vi bara fick ägna oss åt kärnuppdraget”.
Följande motfråga bör dock ställas; Hur definieras kärnuppdraget?
Samtalen visar att det bitvis definieras på olika sätt, bland annat beroende på yrkesgrupp
och tillhörighet. Oavsett så behövs det pratas oftare om definitioner. Det är lätt att ta för
givet att alla tänker, tolkar och menar samma sak med många olika begrepp. Det viktiga att
notera är också att halva förvaltningen består av andra delar som inte är skola. Här finns
andra behov och annan styrning. Det är viktigt att se den bredden som en styrka och fortsätta att diskutera och lära av varandra.
Det finns här skäl att beakta bredd, definition av kärnuppdrag och hur delarna styrs i framtagandet av verksamhetsplan och i urvalet av mål och aktiviteter. Om förvaltningen ska
lyckas med ambitionen i verksamhetsplanen att den direkta styrningen från staten respektive via kommunen (regionen) ska komplettera varandra är detta en viktig del. Men oavsett
vilken styrning förvaltningen har eller väljer så har det troligen aldrig varit viktigare att vara
en god chef och ledare.
Rektorerna har inte en gemensam uppfattning om möjligheten att koppla ihop de kommunala målen med de statliga. Vissa upplever att det är enkelt, att de går hand i hand, medan
andra anser att de tydligt skiljer sig åt och det blir svårt att kombinera den statliga styrningen och de kommunala målen. För att lyckas med kopplingen mellan skollag, läroplan,
mål, aktiviteter och det kommunala uppdraget är troligen färre mål och aktiviteter rätt väg
att gå. Att kunna välja att jobba med färre mål och prioriterade aktiviteter är viktigt. Det
lyfter arbetet med det kommunala och statliga uppdraget, ökar samsyn, ger djup i verksamheten och engagemanget hos medarbetarna växer och stressen minskar.
Det statliga uppdraget i skollagen för Barn- och elevhälsan anses tydligt och enkelt. De ska
arbeta hälsofrämjande, det ska vara ett nära samarbete med det pedagogiska arbetet.
Över 50% av ansvaret utgår inte från skollagen och det styr rektorerna inte över. Hälsooch sjukvårdslagstiftningen är styrande och det finns med andra ord ett dubbelt uppdrag.
Det är mycket viktigt att det finns en kontinuerlig dialog mellan rektorer och chef barn-
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och elevhälsan när det gäller hur arbetsuppgifter fördelas inom elevhälsan. En viktig del är
att arbeta för likvärdighet inom elevhälsan, att få tydlighet i hur de olika uppdragen ser ut.
Personal inom de olika verksamheterna är ännu inte helt bekanta med regionens mål och
även organisation. För att lyckas ännu bättre behöver personal över lag få ökad förståelse
för de kommunala målen och för helheten. Vi behöver jobba aktivt med att stärka personalens kunskaper om Regionens organisation och fastställda mål och aktiviteter. Det handlar
om att få det till en gemensam process.
Kopplingen mellan läroplan, mål, aktiviteter och det kommunala uppdraget kan förstärkas
ytterligare om grundskolan arbetar med färre mål och prioriterade aktiviteter. Förskolan,
särskolan och kulturskolan har lyckats bättre i det arbetet. Att jobba med färre mål och prioriterade aktiviteter har visat sig vara viktigt och höjer kvaliteten i arbetet. Det lyfter arbetet med det kommunala och statliga uppdraget, ökar samsyn, ger djup i verksamheten och
engagemanget hos medarbetarna växer och stressen minskar. Då flertalet rektorer upplever
att personalen är en stressad arbetsgrupp vilket också framgår av medarbetarenkäten så kan
detta vara en faktor som förbättrar detta.
Grundskolans administrativa delar anser sig till viss del inte vara bekanta med regionens
mål, vilket kan läsas i medarbetarenkäter. Det finns här ett behov av att bättre sammankoppla den pedagogiska ledningen med den administrativa för att tillsammans diskutera
och definiera kärnuppdrag och utveckla gemensam förståelse för helheten.
Det systematiska kvalitetsarbetet anses ha utvecklats och det fungerar bättre än för något år
sedan. Det finns i dag också möjlighet att arbeta med målen över tid och att UAF förändrat
tidplan och arbetsprocessen med verksamhetsplan, mål och aktiviteter är en del av detta.
Vi är fortsatt bra på att samla in och presentera fakta till politik och koncernledning i samband med årliga rapporter, även bra på att starta olika projekt men vi är sämre på analys
och uppföljning. Identifiera brister, skapa aktiviteter, visa på förflyttning och framsteg och
är viktiga delar som behöver prioriteras men i dag fastnar vi ofta i insamling och presentation. Att lyfta upp slutrapporter för PRIO och kompetenta Gotland i kvalitetsuppföljningssamtalen och att de följs upp i arbetet med analysrapporten anses positivt. Flera har blivit
påminda och det sänder goda signaler ut i verksamheterna. Sammantaget är detta viktiga
delar i förvaltningens kontinuerliga förbättringsarbete med verksamhetsplanens innehåll,
mål och aktiviteter. Kommer med all säkerhet ge UAF goda möjligheter, inte bara till egen
utveckling, utan även att vara med och påverka och förbättra regionens nuvarande och
framtida styrmodell.
I samband med uppföljnings och förbättringsarbetet är det även av betydelse att utvärdera
arbetet med beslutsstödsystemet Hypergene. På så sätt vara med och påverka utvecklingen
av systemet, kan det formas mer utifrån skolan och rektorers önskemål, finns det moduler
att lägga till som lyfter rektorernas och skolans arbete. Systemet har för en del skapat en
känsla av toppstyrning och kontroll och inte den delaktighet, förtroende och kvalitetshöjning som var intentionen. Upplevelsen behöver tas på allvar men det finns även ett fortsatt
behov av att arbeta mer med förankring av grundprinciperna i systemet, utbilda där det
finns behov och arbeta med helheten så att verksamhetsplan, mål och system bildar den
röda tråd som varit avsikten vid införandet.
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Rektorer på mindre skolor och i förskolan nämner en oro över besluten i projektet ”Framtidens förskola och grundskola”18. Det ekonomiska läget påverkar alla mycket och de ser
inte hur beslutet skall förbättra det ekonomiska läget eller öka likvärdigheten. De försöker
men vet inte riktigt hur de ska lyckas och det blir påfrestande när det hamnar i konflikt med
det statliga uppdraget. Det finns även en segregation i grundskolan som gör det svårare att
arbeta utifrån skollag och läroplan.
En oro för ekonomin finns även inom kulturskolan och Fenomenalen. Här har pandemin
slagit relativt hårt mot verksamheterna. Intäkterna har reducerats betydligt. Kulturskolan
har genomfört delar på distans men räcker inte till och uppfyller heller inte hela kärnuppdraget. Vi ser även att Grundskolan skulle kunna använda sig av kulturskolan något mer.
Personal inom förskolan upplever det mycket positivt med gemensam fortbildning för alla
pedagoger vilket de lyckats få till på bland annat gemensamma KUT-dagar. Försteförskollärarna har en stor betydelse för det kollegiala lärandet och det är önskvärt att dessa blir kvar
med uppdrag. Ett fortsatt dilemma för förskolan är dock tillgången till utvecklingstid/planeringstid för personal i de ordinarie veckorna. Hur detta skall förbättras är i dag oklart
men det är en fråga som behöver beaktas och diskuteras mer. Det kollegiala lärandet har
även en god utveckling inom grundskolan och är mycket betydelsefullt. Förstelärare är här
en mycket viktig del i det arbetet. Tyvärr påverkar pandemin mycket möjligheterna inom
det kollegiala lärandet. Det går att göra en hel del digitalt men inte allt. Att kunna ses på riktigt förstärker lärandet ytterligare och gör gott för människor som nu saknar att ses utanför
skärmen.
Förvaltningen behöver arbeta in Fenomenalen än mer. Känslan av att vara en satellit infinner sig emellanåt. Numera ingår de i arbetet med verksamhetsplan, mål och aktiviteter på
ett tydligare sätt men upplever att de blir lite bortglömda i arbetet med kompetensutveckling. Här finns det potential och vi behöver jobba för att utveckla samarbetet tillsammans
med verksamheterna.
I samtalen är det tydligt att samarbetet med andra delar inom region Gotland, som socialtjänsten och BUP behöver utvecklas. Även om samarbetet har blivit bättre behöver det prioriteras än mer. Bedömning som görs utifrån samtalen är att detta inte kan beslutas och
planeras av respektive rektor eller enhetschef inom socialtjänsten. Här behöver chefer på
högre nivå och eventuellt även politiken fatta beslut och dra upp tydliga riktlinjer som skall
följas.
Viktigt att även lyfta fram den goda utvecklingen inom fritidshemmen. Att majoriteten numera anser sig ha ett gott samarbete mellan fritidshem och skolan vilket resulterar i god
rastverksamhet och en helhetssyn på barnens dag i skolan. Ett utvecklingsarbete som pågår
men samtidigt visar fina framsteg och det visar att det utvecklas mycket sedan Skolinspektionens tillsyn från 2019.
Det är tydligt att personalgrupperna börjar bli trötta och slitna av coronapandemin men
denna rapport fördjupar sig inte i den delen. Pandemins påverkan och effekterna av den
bör lyftas i en förvaltningsövergripande utvärdering och uppföljning för att få erforderligt
utrymme.

18

Regionfullmäktige beslutade i juni år 2019 att låta utreda framtidens skolorganisation på Gotland.
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7.2 Skola-arbetsliv och studie- och yrkesvägledning

Mål 14: Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Aktivitet; ” Utveckla arbetet med skola-arbetsliv som hela skolans ansvar.”
I samtalen blir svaren kring aktiviteten något varierade. Det är inte på något sätt förvånande utan mer förväntat. Alla tycker att målet och aktiviteten är viktig men svår att prioritera, delvis är det även svårt att förankra betydelsen av detta inom vissa skolor och vid pedagogerna. Det anses även krävas en hel del för att vara uppdaterad inom området.
Bedömningen utifrån samtalen är att arbetsplanen för studie-och yrkesvägledning inte är
känd för alla. För några rektorer är den dock välkänd och de har även arbetat utifrån den.
När de sedan läser planen så är det relativt stor igenkänning för de flesta. Utifrån detta så
ser vi att det behövs ett nytt grepp i samband med att planen nu skall uppdateras och fastställas på nytt. Det bör läggas upp en plan för implementering och det bör göras i samråd
med förvaltningsledningsgruppen och avdelningarnas ledningsgrupper
Förskolan arbetar mycket med att barnen ska vara jämlika och med normer och värden.
Aktualiserat i samband med det projekt som genomförts tillsammans med Nina Rung och
de erfarenheterna är något som bör överföras till andra skolformer och verksamheter. Förskolan är inte de enda som har behovet av den här typen av kompetensutveckling
Att prata yrken med barn och ungdomar kan vara svårt och studie- och yrkesvägledare
finns inte för alla skolans stadier vilket gör det ännu viktigare att pedagoger själva klarar att
arbeta med och förankra kopplingen skola-arbetsliv i undervisningen, på ett systematiskt
sätt utifrån läroplanen. Förskolan har inte detta tydligt i sin läroplan men i samtalen framgår det tydligt att de gör flera bra insatser inom området under barnens första år. Även här
ser vi att förskolan skulle kunna bidra med goda erfarenheter och tips till bland annat
grundskolans lägre åldrar.
Särskolans arbete visar på en tydlighet och en systematik över tid som grundskolan skulle
kunna ta del av. Ett kollegialt lärande på rektorsnivå men även vidare till pedagogerna. Här
är det en naturlig del i undervisningen och lärarna ser det inte som en extrabelastning.
Särskolan har dock det svårt med tillgång till APL-platser. Här bör förvaltningen arbeta för
att påverka så att Region Gotlands förvaltningar går in och tar ett större ansvar och erbjuder fler platser framöver
Inom grundskolan blir studie- och yrkesvägledaren ofta avgörande för att det ska bli ett
systematiskt arbete kring detta. Lärarna vill ofta lämna över uppdraget till studie- och yrkesvägledaren i stället för att samplanera, samarbeta och använda sig av SYV:arna som stöd i
sin egen utveckling. Anledningen till det är många gånger osäkerhet, okunskap, tidsbrist
eller att de anser att det inte är en del av deras läraruppdrag. Framför allt ser förvaltningen
detta inom högstadiet. I de lägre åldrarna fungerar det mycket bättre vilket kan bero på att
det inte finns tillgång till SYV på samma sätt. Här bör det initieras diskussioner om tolkning av pedagogers uppdrag enligt läroplan. Till att börja med inom avdelningarna och rektorsmöten men sedan vidare till pedagogerna. Inom GVN:s område bör sedan avdelning
Arbetsliv och etablering, där SYV:arna är organiserade, påbörja ett arbete med att kartlägga
studie- och yrkesvägledarnas uppdrag. Identifiera brister, utvecklingsområden och se över
möjligheten att nå samsyn kring uppdrag och ansvar. I dag ser förvaltningen att studie- och
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yrkesvägledare kan ha mycket varierade uppdrag inom skolorna vilket påverkar likvärdigheten och skapar en otydlighet kring roller och ansvar
En försvårande del för många skolor är att studie- och yrkesvägledaren bytts ut flera
gånger. Detta påverkar och innebär att även om viljan finns så försvåras arbetet och det
brister i kontinuitet. Hur detta skall kunna förändras och förbättras är en diskussion som
till att börja med bör föras mellan SYV-organisationens enhetschef och avdelningschefer.
Rektor är inte ansvarig chef för SYV och inte heller den som rekryterar. Det behöver dock
finnas en samsyn kring uppdrag och vad rektor kan och får vara med och bidra med samt
påverka vid rekrytering och placering av studie- och yrkesvägledaren.
Flertalet goda idéer och områden lyftes fram under samtalen;
• Digitala studiebesök på arbetsplatser inom lågstadiet
• Digitala besök av vårdnadshavare där de berättar om sina yrken.
• Gymnasieelever berättat om sina studieval via digitalt möte.
• Förskolan anser det viktigt att fokusera på vårdnadshavarens förmåga och eventuellt stötta och delvis utbilda dem. Alla har inte förutsättningarna att prata utbildning
och yrkesliv med barnen
• Förskolan saknar manliga pedagoger och ser gärna att de blir fler. Det är även svårt
att få ut manliga PRAO eller APL-elever till förskolan. Hur kan vi tillsammans förändra detta?
• Att elever som har ambitionen att sysselsätta sig inom kulturområdet behöver vara
entreprenöriella och vilja driva eget företag och tidsbegränsade projekt. Eventuellt
kan samarbete mellan kulturskolan och arbetsliv och etablering vara aktuellt
• Fenomenalen tar eget ansvar och initiativ kring vägledning och arbetsliv. Fenomenalen ingått i projektet Maker-tour, där elever fått möjligheten att möte ny teknik, på
ett lustfyllt sätt, för att försöka öka intresset.
• Viktiga att slutsatserna i slutrapporten från Kompetenta Gotland lyfts fram i uppföljningsarbetet. Här finns flera delar som vi bör arbeta vidare med. Stor betydelse
för uppföljningen och för trovärdigheten i vårt arbete
Mötesformen med kvalitetsuppföljningssamtal som ett kollegialt lärande och inte ett förhör
eller en kontroll har visat sig vara uppskattat. Det blir till ett bra lärande där verksamheterna kan fånga olika trådar tillsammans. Det blir en samtalsform som ger energi och förflyttningar.
Avdelningschefer och förvaltningschef har uppskattat att få vara en del av kvalitetsuppföljningssamtalen och få ta ställning till samma frågeställningar som alla andra. Tidigare år har
de bara fått en rapport men den här formen har varit mer givande och lärande.

8. Slutsats
8.1 Kärnuppdrag och koppling till organisation

Att beakta, följa upp och utveckla
• Förslag är att förvaltningen arbetar fram en modell för utvärdering kring pandemin.
Identifiera lyckade insatser, brister, utvecklingsbehov, arbetsmiljö, etcetera.
För respektive skolform och verksamhet. Bör planeras i samråd med berörda. Diskussion och beslut om genomförbarhet tas i förvaltningsledning och avdelningar.
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Fortsatt diskussion och definition av kärnuppdrag i förvaltningsledning och avdelningsmöten. Definiera begrepp, öka förståelse för uppdrag, ansvar och styrdokument, såväl statliga som kommunala. Underlag från diskussioner kan presenteras
för nämnd under tema-tid.
Utveckla och tydliggöra behovet av att den pedagogiska och den administrativa
ledningen sammankopplas. Tillsammans diskutera och definiera kärnuppdrag för
att utveckla gemensam förståelse för helheten med uppdrag till berörda avdelningar
Se över möjligheten att minska antalet mål att årligen arbeta med. Acceptans för att
det kan och behöver se olika ut.
Se över och eventuellt begränsa antalet valbara aktiviteter i verksamhetsplan.
Se över antalet indikatorer och hur de används.
Mål, aktiviteter och indikatorer som väljs ut skall komplettera eventuella statliga
uppdrag alternativt enkelt kopplas till kommunala uppdrag och verksamheters behov och leda till utveckling.
Central förvaltning behöver fortsätta att kartlägga avdelningarnas behov av utbildning och stöd när det gäller aktiviteter, mål, beslutsstödsystem och utveckling av arbete med analys och uppföljning.
Avdelning stöd- och utveckling behöver kartlägga och utvärdera hur beslutsstödsystemet upplevs. I det arbetet bör det ligga att om det är möjligt att forma det mer
utifrån skolans uppdrag. Dialog skall föras med systemförvaltare och Regionstyrelseförvaltningens kvalitetsavdelning som även behöver få ta del av kartläggning och
utvärdering.
Även om Projektet ”Framtidens förskola och grundskola” anses avslutat så upplevs
det leva kvar. En formell slutrapport behöver skrivas och beslutas i nämnd så att
rektorer och tjänstemän har den att förhålla sig till.
Förvaltningens slutförda projekt skall inte bara slutrapporteras. Utvärdering och
uppföljning av projekt måste planeras in i slutförandet. Här kan analysrapporten
vara en del av detta.
Följa upp Barn- och elevhälsans arbete och hur arbetsuppgifter fördelas inom elevhälsan och vidare till skolornas ElevHälsoTeam. Öka tydligheten i uppdragen, förankra vid rektorer och öka samsyn kring uppdrag och ansvar.
Förskolan behöver stöd i arbetet med att se över möjligheten utvecklingstid/planeringstid för personal inom förskolan. Förslag är att chef förskola och HR-chef kartlägger och tar fram diskussionsunderlag
Arbeta in Fenomenalen mer i kompetensutveckling för personal inom skolan
Fortsatt fokus på att utöka och förenkla samarbetet med socialtjänsten och BUP.
Behöver prioriteras än mer. Förvaltningschefer och eventuellt även politiken behöver ta beslut och ta fram tydliga riktlinjer att följa
Tydliggöra ansvarsfördelning mellan UAF och Teknikförvaltningen (TKF). Även
kartlägga och utvärdera hur samarbetet fungerar i dag. Det bör även bokas in återkommande tider för försörjningsfrågor på avdelningsmöten samt vid förvaltningsledningsmöten för att förankra och utbilda inom området kontinuerligt. Chef avdelning stöd- och utveckling ansvarar för frågan tillsammans med personal inom försörjningsenheten.
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8.2 Skola-arbetsliv och studie- och yrkesvägledning

•

•
•
•

•
•
•

•
•

Förslag; Avdelning Arbetsliv och etablering kartlägger studie- och yrkesvägledarnas
nuvarande uppdrag och arbetsuppgifter. Identifiera brister, utvecklingsområden
och möjlighet att nå samsyn kring uppdrag och ansvar. Kartläggning presenteras sedan för förvaltningsledning och vidare. Förslaget framförs via presentation av
denna rapport och av chefen för avdelning stöd och utveckling.
Nämnda kartläggning behöver diskuteras och förankras med rektorer och i samverkan. Går det att uppnå samsyn kring uppdrag, vad behöver vara lika eller vad kan
formas utifrån respektive skola?
Viktigt att rektorerna även ges möjlighet att vara delaktiga i processen när studieoch yrkesvägledarna skall rekryteras och placeras på den egna skolan.
En handlingsplan för implementering av den nya arbetsplanen för studie- och yrkesvägledare bör tas fram. Arbetsplan och handlingsplan presenteras för förvaltningsledning för att sedan förankras inom avdelningar för att sedan användas som
stöd i arbetet på skolorna i samarbete med studie- och yrkesvägledare.
Rektorer inom grundskola behöver arbeta med att utveckla pedagogernas delaktighet i arbetet med samverkan skola-arbetsliv inom ramen för läraruppdraget. Enligt
läroplan.
Särskolans och förskolans arbete inom området visar på en tydlighet som grundskolan kan vara behjälpt av. Förslaget är att ett kollegialt lärande på rektorsnivå genomförs och sedan vidare till pedagogerna.
Ökad tillgång till APL-platser för särskolan; Förvaltningsledningen bör aktivt arbeta
för att påverka att Region Gotlands förvaltningar tar större ansvar och erbjuder fler
platser. Förslag; Särskolans verksamhet följs upp så att det finns ett tillräckligt underlag för att analysera tillgång och kvalitet på det arbetsplatsförlagda lärandet
(APL), Återkommande rapportering till nämnd bör planeras in.
Valda delar av slutrapport för Kompetenta Gotland kan användas som en handlingsplan för att aktivt fortsätta utvecklingsarbetet.
Mötesformen med kvalitetsuppföljningssamtal som ett kollegialt lärande anses vara
en god utveckling och formen bör kvarstå.
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Inför analysrapport Vår 2021
I arbetet med analysrapport VÅR tar avdelning stöd- och utveckling fram frågeställningar för diskussion i
kvalitetsuppföljningssamtal. Dessa är kopplade till mål och prioriterade aktiviteter i verksamhetsplanen
och/eller till styrdokument och handlingsplaner. Samtalen blir sedan en del av underlagen till
analysrapport VÅR. Syftet är att utveckla och säkerställa kvaliteten inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningens verksamheter samt rektors och enhetschefers systematiska kvalitetsarbete på
enhetsnivå.

Utgångspunkt för samtalen är nedanstående områden utifrån verksamhetsplan 2021
Det finns en ambition i verksamhetsplanen att den direkta styrningen från staten respektive via
kommunen (regionen) ska komplettera varandra. Medarbetarkontrakt skall sedan knyta ihop den enskildes
uppdrag med det förvaltningsövergripande uppdraget.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens (UAF) uppdrag 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.

Ambition och uppdrag utifrån statlig styrning kombinerat med verksamhetsplan
•

•
•
•

Hur definierar ni ert eget, personalens och verksamhetens kärnuppdrag och hur väl är
ni/vi organiserade utifrån det?
”Att fokusera på kärnuppdraget har identifierats som en framgångsfaktor för en god arbetsmiljö då det minskar
stress på arbetsplatsen, och detta samverkades också med facken när PRIO (Planering, Resultat, Initiativ och
Organisation) initierades på Gotland. Ett annat mål var att stärka och stödja rektorer i sitt arbete med den
lärande organisationen, liksom att stärka och bibehålla kompetensen vid skolorna. Att öka samsynen inom och
mellan skolorna sågs också som en del i arbetet med att skapa en likvärdig skola på Gotland.”
Slutrapport PRIO BUN
Del av underlag inför samtal
Styrdokument för er verksamhet
Slutrapport PRIO (bifogas i kallelse) Om möjligt kan de som deltagit i PRIO ta med skolans
handbok
Verksamhetsplan 2021 UAF

Mål 14: Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete

Aktivitet; ” Utveckla arbetet med skola-arbetsliv som hela skolans ansvar.”
Samverkan mellan skola och arbetsliv ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningen, från förskolan
till vuxenutbildningen och folkhögskolan. Studie- och yrkesvägledning berör all personal i förskola och
skola och ska vara en integrerad del utifrån läroplan. Studie- och yrkesvägledarna är inrättade i en samlad
organisation inom arbetsmarknads- och integrationsenheten där de har en central roll.
Hur arbetar ni med samarbete skola-arbetsliv och med studie- och yrkesvägledning?
Exempel på underlag inför samtalet
• Slutrapport Kompetenta Gotland (bifogas i kallelse)
• Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning i Region Gotlands skolor (bifogas i kallelse)
• Styrdokument, till exempel läroplaner
• Verksamhetsplan 2021 UAF
Ni är alla kallade till samtal genom bokning i Outlook och vi vill påminna er om att meddela Karin ST för
ev. byte av tid om ni inte kan närvara vid ert inbokade samtal.
Vi kommer att ha kompletterande frågor utifrån ovanstående fokusområden vid samtalen och de kan vara
olika beroende på indelningen i respektive grupp och uppdrag.

Vi vill fokusera på det goda samtalet som ska ge er styrka att vidareutveckla en god kvalité i alla våra
verksamheter inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen på Gotland.
Om det är något du funderar på eller vill ta upp till diskussion inför kommande samtal är du välkommen
att kontakta någon av oss. Väl mött!

•
•
•
•

Bo Eriksson, chef avdelning stöd och utveckling
Karin Sandberg Täpp, kvalitetsutvecklare
Marina Ljungman, kvalitetscontroller
Sabina Voivodas, kvalitetscontroller
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Slutrapporten bifogas i Min ansökan när du skickar in din ansökan om slututbetalning.
Rapporten ska skickas in enligt datum i beslut om stöd. Rapporten ska beskriva hur projektet
har genomförts under hela projektperioden. Aktiviteterna ska dock beskrivas utifrån aktuell
period. Utfall och eventuella avvikelser ska kommenteras tillsammans med en redogörelse
av vilka åtgärder som har vidtagits.
Tillsammans med slutrapporten ska en ekonomisk slutredovisning lämnas för projektet. Du
skickar slutrapporten via tjänsten Min ansökan tillsammans med Ansökan om utbetalning
inklusive huvudbok med resultatrapport för aktuell slutredovisningsperiod.
Slututbetalning sker efter Tillväxtverkets godkännande av slutredovisningen och
slutrapporten.
Mer detaljerade krav på innehållet i slutrapporten kan förekomma inom olika program och
framgår då i beslutet.
Sammanfatta det slutliga resultatet av projektet i förhållande till ursprunglig plan
Beskriv projektets slutliga resultat i jämförelse med ursprunglig plan.
Projektet Kompetenta Gotland syftar till att möta tre övergripande utmaningar. Att höja
utbildningsnivån på Gotland, att öka tillgången till kompetens utifrån arbetsgivares behov, samt att
skapa långsiktigt hållbara strukturer som förändrar arbetssätt och minskar glappet mellan skola och
arbetsliv.
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Verksamheten efter projekttiden kan beskrivas av nedanstående fyra aktivitetsrubriker:
Skola och arbetsliv: Hela skolans ansvar för studie- och yrkesvägledning genomsyrar
undervisningen på skolans alla stadier. Både arbetsgivare och skola tar aktivt och gemensamt
ansvar för kopplingen mellan skola och arbetsliv.
Yrkeshögskola: Utifrån ett tydligt uppdrag bedrivs yrkeshögskoleutbildning utifrån tydliggjord
struktur och modell. Yrkeshögskola planeras och bedrivs både i egen regi och i samverkan med
arbetsgivare och andra utbildningsanordnare.
College: Utbildning i Teknik och Vård- och omsorg bedrivs i form av college i nära samarbete med
branscherna.
Forskning: Samarbetet med Uppsala universitet är kontinuerlig och självklar och fungerar som
drivkraft för utvecklingsarbetet.
Långsiktiga effekter av projektets arbete och de resultat som projektet skapar är bland annat att
arbetsgivare hittar i ökad utsträckning rätt kompetens, att en struktur för ett nära, ömsesidigt och
långsiktigt samarbete mellan skola och arbetsgivare är tillskapad, samt att elever har ökade
möjligheter för att göra väl underbyggda val.
Frågorna som bör besvaras är hur väl Kompetenta Gotlands resultat möter utmaningarna beskrivna
ovan, om de verksamheter som projektet skulle tillskapa är etablerade och i drift, samt om
projektets arbete kan leda fram till de effekter som eftersökts. Svaret på dessa frågor är både ja
och nej, och beror av vilket perspektiv vi betraktar projektet ur.
Något som genomsyrat alla projektets aktiviteter är att samverkan och samhandling mellan skola
och arbetsliv är stärkt utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Bryter vi ner detta på enskild
aktivitetsnivå så ser vi att projektet lyckats både bra och mindre bra.
Aktiviteten Skola och arbetsliv har jobbat mycket med att förankra och säkerställa nyttjandet av
Arbetsplanen för studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar inom Region Gotlands skolor.
Utöver detta så har aktiviteten verkat för att utbilda samtlig skolpersonal på Gotland i frågor som
även de rör studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Slutligen har aktiviteten försökt
bygga strukturer som inkluderar en kommunikation och stärkt samverkan mellan just skola och
arbetsliv.
Uppfyllandegraden av resultaten inom aktiviteten är av blandad karaktär. Aktiviteten har lyckats
väl när det gäller att utbilda personal inom skola. Faktum är att samtliga pedagoger, skolledare,
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personal på fritidshemmen och elevhälsopersonal, i samtliga utbildningsformer och på alla nivåer,
har haft möjlighet att delta i utbildning som rör vägledning. Detta måste ses som en ytterst lyckad
insats.
Gällande implementering av den nämnda arbetsplanen så har projektet inte lyckats lika väl.
Följeforskarens resultat visar att arbetsplanen inte är så väl förankrad i skolornas verksamhet och
planering. Den är fortfarande inte något levande och vägledande dokument. Trots att planen
uttrycker och beskriver att vägledning är hela skolans (studie- och yrkesvägledare, pedagoger och
rektorer) ansvar så hamnar utförande fortfarande ofta på vägledarens bord. Arbetsplanen har
inkluderats i utbildnings- och arbetslivsförvaltningens (UAF) verksamhetsplan. Dock finns inget sätt
att mäta kvalitén i det arbete som görs ute i skolorna i förhållande till arbetsplanen. Inte heller har
UAF velat sätta en bestämmande struktur kring användandet av planen. Istället har UAF menat att
detta ska växa fram organiskt och från intresse och motivation.
Gällande att bygga strukturer kring stärkt samverkan och kommunikation mellan skola och arbetsliv
så har inte heller här projektet uppnått önskat resultat. Olika förslag på strukturer har givits och
planerats för. Dock tycks mottagarkapaciteten för arbetet hos såväl utbildningsanordnare som
arbetsgivare vara relativt låg. Det har inte under projektets gång funnits ett starkt intresse att göra
stora förändringar i redan etablerade strukturer.
Det finns såklart exempel på där samverkan mellan skola och arbetsliv fungerar relativt väl. För att
nämna några så finns t.ex. de lagstadgade programråden på gymnasiets yrkesutbildningar.
Teknikcollege Gotland är också ett bra exempel. Slutligen bör även Vuxenutbildningen Gotland och
Yrkeshögskolan Gotland nämnas i dessa sammanhang. Alla de ovan nämnda exemplen är tagna
från utbildningar som rör unga vuxna eller vuxna. Idag finns inget systematiserat samverkans- och
samhandlingsarbete för skola och arbetsliv för grundskolan eller förskolan. Inom dessa
utbildningsformer sker naturligtvis ett visst arbete i den riktning projektet ämnat verka för. Dock
drivs det som oftast av enskilda eldsjälar hos enskilda skolor och företag. Arbetet vilar också som
oftast på personliga kontakter. Allt arbete bör betraktas som bra, men detta upplägg kan inte
klassas som en långsiktig och hållbar struktur för samverkan mellan skola och arbetsliv.
Det är svårt att veta vilken effekt arbetet inom aktiviteten Skola och arbetsliv gett. Kanske är det
för tidigt att mäta denna. Dock slår följeforskaren fast att det finns en överhängande risk att saker
”faller tillbaka igen” efter projekttidens slut. Projektet har gett UAF flertalet förslag på hur arbetet
med skola och arbetsliv kan stärkas framgent. Förslag som givits är t.ex. en mer långsiktig
finansiering av en verksamhetsutvecklare eller skola-arbetslivssamordnare och etablering av lokala
SYV-råd. UAF har till dags datum ännu inte skapat förutsättningar för strukturer som dessa.
Följeforskaren skriver i sin rapport: ”Det är viktigt att tillvarata det organisatoriska lärande som
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skett och sker inom Kompetenta Gotland. Insikten att det behövs ett annat ägande av frågorna och
en ny och mer ändamålsenlig organisering har kommit utifrån ett lärande i projektet. Som
projektägare har man ett ansvar att tillvarata detta lärande och ta ansvar för nödvändiga
förändringar.”.
Skola-arbetsliv handlar också om PRAO, studiebesök, temadagar och annat som innebär
interaktion mellan skola och omgivande samhälle. Hittills har de privata företagen varit duktigare
än Region Gotland på att ställa upp med praoplatser. Inom Region Gotland finns många tänkbara
verksamheter som skulle kunna vara värdar för PRAO. Många förvaltningar och deras ingående
tjänstepersoner har dock uttryckt att den höga arbetsbelastningen innebär att det har varit svårt
att ta emot PRAO-elever.
I och med verksamhetsledarens, med ansvar för denna delaktivitet, goda arbete så har nu
regionstyrelseförvaltningen bestämt att Region Gotland ska föregå med gott exempel. Idag tar
samtliga förvaltningar inom Region Gotland emot minst en, och oftast flera, elever på PRAO. En
viktig lösning som möjliggjort detta är att förvaltningarna ges möjligenheten att ta emot så kallad
grupp-PRAO. Detta innebär att en mindre grupp elever tas emot på en förvaltning och får där under
en vecka besöka flera olika enheter inom just denna förvaltning. Eleverna har en handledare som
sköter det logistiska, så som att bl.a. träffa dem på morgonen och förse dem med material. Denna
typ av PRAO kommer kunna stå som modell för andra större organisationer.
Aktiviteten Yrkeshögskola har mött de beskrivna utmaningarna väl. Yrkeshögskoleutbildning i sin
natur måste öka tillgången till kompetens utifrån arbetsgivares behov. Utbildning inom
yrkeshögskola är ett ytterst viktigt verktyg för att skapa långsiktigt hållbara strukturer som
förändrar arbetssätt och minskar glappet mellan skola och arbetsliv. De insatser som gjorts inom
aktiviteten under projektets gång kommer också att leda till en höjd utbildningsnivå på Gotland.
Inom aktiviteten har en tydliggjord struktur och modell för yrkeshögskoleutbildning på Gotland
tagits fram. Verksamhetsledaren har inventerat möjligheter att starta nya
yrkeshögskoleutbildningar i Region Gotlands regi. Utöver det har även VL etablerat kontakt med
andra YH-utbildningsanordnare på både ön och fastlandet för att stärka samverkan och
samhandling, med förhoppningen om att fler utbildningar ska kunna erbjudas presumtiva elever
på Gotland.
Ett viktigt resultat inom aktiviteten är att Yrkeshögskolan Gotland nu kan agera ”satellit” till andra
utbildningsanordnare. Detta innebär att de studerande söker en yrkeshögskoleutbildning som är
förlagd på annan plats än Gotland, men att de studerar digitalt eller på plats på Vuxenutbildningen
Gotland. Eleverna kommer också att kunna erbjudas praktikplatser (Lärande I Arbete (LIA)) på
gotländska arbetsgivare, trots att det i realiteten inte studerar ”på” Gotland. Detta kommer
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förhoppningsvis säkerställa att deras kompetens stannar på ön efter avslutad utbildning. Något
som så klart är bra för både studenter och företag.
Yrkeshögskoleutbildning har efter projektet en mycket tydligare roll i allt det erbjudna
utbildningsutbudet. Det är tydligt att både arbetsgivare och studenter ser en stor möjlighet med
Yrkeshögskola, dock av olika skäl. Arbetsgivaren har fått upp ögonen för hur snabbt de kan få
tillgång till god matchad kompetens av hög kvalitet. De studerande ser möjligheten att ändra riktigt
på sin yrkeskarriär och eventuellt gå mot en ny bransch där de vet att deras kompetens är
eftertraktad och där de tjänar bra.
Aktiviteten College hade ett grunduppdrag om att inventera möjligheten att starta upp ett
Teknikcollege respektive Vård- och omsorgscollege (VOC) på Gotland. Fanns möjligheten skulle
även aktiviteten projektera för uppstart.
För båda collegevarianterna innebar detta ett gediget förankringsarbete och framtagning av
beslutsmaterial. Förankringsarbetet handlade om att träffa intressenter, primärt arbetsgivare och
utbildningsanordnare. En stor del av detta arbete handlade om att inventera engagemang hos
intressenterna, samt undersöka hur väl det utbud som utbildningsanordnarna erbjuder matchar
med det kompetensbehov som arbetsgivaren har.
För de båda collegevarianterna så har ett beslutsmaterial presenterats för styrgruppen (se bilaga 3
Beslutsunderlag Teknikcollege Gotland samt bilaga 5 Beslutsunderlag VO-college). Styrgruppen
valde att gå vidare med Teknikcollege Gotland (TCG). Beslut om att etablera TCG togs av
regionfullmäktige Gotland i oktober 2018. Efter samråd med nämndordförande för hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden samt förvaltningsdirektörerna på hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen valde styrgruppen att inte gå vidare med etablering
av ett VOC. Konceptet upplevdes inte involvera samtliga eftersökta kompetenser och kostnaden
upplevdes vara för hög.
Efter beslut om uppstart av TCG tog ett etableringsarbete vid. En stor del av detta handlade om att,
utifrån en given ram med ingående kriterier, inventera och beskriva möjligheter och eventuella
hinder. Exempel på kriterier som skulle undersökas var samverkan och samhandling mellan
utbildningsanordnare och arbetsgivare och lärmiljö hos de samma. Allt arbete mynnade ut i en
ansökan om att få etablera TCG, denna sedan sändes till riksorganisationen Teknikcollege Sverige.
Riksorganisationen Teknikcollege Sverige tog i maj 2019 beslut om att godkänna ansökan. TCG har
varit i full drift sedan hösten 2019.
TCG är ett ytterst bra exempel på ett långsiktigt och hållbart kompetensförsörjningskoncept som
inkluderar en väl fungerande samverkan och samhandling mellan arbetsgivare och
utbildningsanordnare. Inom konceptet ska en heltidstjänst för en så kallad processledare
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finansieras. På TCG har man valt att dela upp denna heltidstjänst i fem deltidstjänster. Idag arbetar
personal på grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen som processledare. Knutet till
grundskolan finns även Gotlands Science Center. Vidare samverkar idag ca 60 privata och offentliga
arbetsgivare med TCG.
Valet av ovanstående struktur ger helt nya möjligheter att samverka och samhandla mellan och
skolformer och på flera olika utbildningsnivåer, samt med arbetsgivare, inom området ”Teknik”.
Detta ger en god delhetslösning på kompetensförsörjningsproblematiken inom branschområdet
Teknik. Deltagarna i TCG kan tillsammans verka för att attrahera unga tjejer och killar till
utbildningar inom teknik. Arbetsgivarna kan ge stöd till utbildningsanordnarna i form av t.ex.
kunskap om kompetensbehov, praktikplatser (PRAO, APL och LIA), samt nyttjande av maskiner och
materiel.
Collegekonceptet börjar även få fäste på utbildningar inom andra branschområden. Förhoppnings
kan TCG stå som modell för en god samverkan och samhandling mellan skola och arbetsliv.
Aktiviteten Forskning kom att förändras under projektets gång. I den utformning som återfinns i
projektdirektivet så är samarbetet med Uppsala universitet kontinuerlig och självklart och fungerar
som drivkraft för utvecklingsarbetet. Just rörande följeforskning blev så inte fallet. Uppsala
universitet inkom inte med ett prospekt i den upphandling som gjordes. Sålunda kunde de inte
heller genomföra uppdraget.
Trots detta så har Uppsala universitet i stor utsträckning involverats i projektet. Aktiviteten
Yrkeshögskola har samverkat med Uppsala universitet för att höja nivån på en eller flera
utbildningar. Utöver detta så har TCG en representant från Uppsala universitet med i sin regionala
styrgrupp.
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Datum
April 2019

Version
1.2

Beskriv genomförda och pågående aktiviteter under perioden
Använd tabellen nedan för att beskriva aktiviteterna under perioden. Ange periodens kostnad för aktiviteten samt vilket/vilka kostnadsslag som använts. Kommentera eventuella avvikelser från beslutad budget.
Aktivitet
Periodens kostnad Kommentera status i genomförandet och eventuella avvikelser från beslutad budget
för aktiviteten
Skola och arbetsliv (SSA) Personal: 3 310 846 Personal:
kr
Den stora kostnadsposten för SSA har varit personal. Totalt 2,4 heltidstjänster, och ca 440h
Köp av tjänst:
timanställning, har avlönats av projektet under de tre år som verksamheten varit i gång.
1 847 247 kr
1,4 av dessa heltidstjänster har varit projektmedlemmar som varit ansvariga för aktiviteterna Skola
Resor: 253 202
och arbetsliv (100 %) samt Skola och arbetsliv - Prao-verksamhet (40 %).
1,0 heltidstjänster har varit fördelad på 10 stycken 10 %-iga tjänster. Dessa ”tioprocentare” har varit
pedagoger på flera olika gotländska grundskolor och på Wisbygymnasiet som nyttjats som stöd i
implementeringsarbetet av projektets resultat. Den har synnerligen varit ett stöd när det gäller att
förankra ”Den röda tråden” i både grundskola och gymnasium.
I projektets beslutade budget återfanns en post om 100 000 kr under kostnadsslaget Köp av tjänst
som gällde framtagandet av ett digitalt verktyg som ska mäta elevers uppfattning om studier/arbete.
Dessa pengar har sedan omfördelats till kostnadsslaget Personal. Istället för att upphandla en konsult
som gjorde detta anställdes tre studenter från Uppsala universitets speldesign-program. De gavs ett
utrymme om ca 440 arbetstimmar för att ta fram detta digitala verktyg.
Köp av tjänst:
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Majoriteten av kostnader inom kostnadsslaget kan relateras till utbildning av pedagoger, skolledare,
studie- och yrkesvägledare, ungdomsledare, elevhälsa samt förvaltningspersonal. Under projektets
gång har samtliga i målgruppen erhållit kompetensutvecklande insatser. Ungefär 1500 personer har
fått fortbildning och materiel. Fortbildningsinsatserna har oftast handlat om större
föreläsningstillfällen. Materielet har kommit i form av till exempel litteratur, brädspel och andra
vägledningsverktyg.

Yrkeshögskola

Resor:
En framgångsfaktor som projektet möjliggjort är att många individer, medlemmar som direkt arbetat
med projektet, men också pedagoger, rektorer och vägledare som inte jobba direkt i projektet, har
haft möjlighet att resa på projektets bekostnad. Dessa resor har handlat om att kunna medverka på
fortbildningar och omvärldsbevakning. Men det har också handlat lika mycket om att knyta personliga
kontakter som kan finnas som bollplank och stöd även efter projektets slut.
I projektets beslutade budget fanns 204 000 kr avsatta för resor. När projektet nu slutredovisas har en
summa om totalt 373 202 kr gått till att resa. Som det beskrivs ovan så har denna extra kostnad varit
ytterst välinvesterade pengar som kommer ge bäring på projektets resultat långt in i framtiden.
Personal: 568 400 kr Personal:
Köp av tjänst:
Yrkeshögskola i Region Gotlands regi ligger idag organiserad under Vuxenutbildningen Gotland. Idag
53 000 kr
är en person heltidsanställd för att sköta arbetet med Yrkeshögskolan inom Region Gotland. Den
Resor: 30 000
personen har haft en avvikande kontering om 40 % mot Kompetenta Gotland.
Köp av tjänst:
I projektets beslutade budget fanns 153 000 kr avsatta för köp av tjänst. En stor del av dessa medel
har inte nyttjats inom ramen för yrkeshögskoleaktiviteten. Istället har projektmedlemmen kunnat
genomföra aktiviteter inom ramen för sitt ordinarie uppdrag. Majoriteten av de kostnader som ändå
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finns har handlat om inköp av litteratur och genomförande av en konferens.

College

Resor:
Inte heller har den totala beslutade budgeten för resor inom aktiviteten nyttjats. Delar av detta kan
hänvisas till Coronapandemin.
Personal: 710 500 kr Personal:
Köp av tjänst:
Totalt 0,6 (0,5 + 0,1) heltidstjänster har arbetet med att etablera college-verksamhet på Gotland.
236 000 kr
Mycket av arbetet har handlat om förankringsarbete och omvärldsbevakning. Arbetet har resulterat i
Resor: 90 000 kr
att Gotland idag har ett etablerat Teknikcollege. Arbetet med Teknikcollege har också kommit att ligga
till grund för likande strukturer inom andra näringar. Arbetet med etablering av Vård- och
omsorgscollege mynnade ut i att styrgruppen valde att inte gå vidare med en certifiering. Detta utifrån
collegeverksamhetens utformning och att intressenterna vid beslutets fattande inte såg ett behov av
en sådan organisation. Coronakrisen har på ett nytt sätt belyst vikten av nära samordnande strukturer,
och arbetet som utförts inom Kompetenta Gotland kan ligga till grund för en liknande framtida
verksamhet.
Köp av tjänst:
Den totala beslutade budgeten har nyttjats. Den större delen av kostnaderna kan relateras till
konferenser, deltagande på seminarium och nationella möten. Arbetet har handlat mycket om
förankring och Kompetenta Gotland har möjliggjort att denna förankring har kunnat ske på ett
passande sätt.
Resor:
Projektmedlemmarna har rest mycket för att delta på olika nationella möten kring college. Utöver det
har även intressenter och delar Kompetenta Gotlands styrgrupp haft möjligheten att besöka
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Följeforskning

Projektledare

etablerade collegeverksamheter på fastlandet. Det har varit mycket nyttigt i ett förankringsarbete!
Köp av tjänst 327
I den beslutade budgeten fanns 500 000 kr avsatta för denna aktivitet. Ungefär 66 % av denna budget
705 kr
har använts. I och med coronakrisen så har stora delar av projektet stått still. Inte heller planerades
några nya händelser av dignitet till ”efter” coronakrisen. Projektet valde då att avsluta följeforskningen
något tidigare.
Personal: 933 800 kr Personal:
Köp av tjänst:
Projektledaren har haft ansvar för ekonomi, viss arbetsledning, rapportering och stöd i de olika
10 000 kr
delaktiviteterna.
Köp av tjänst:
I dessa kostnader ligger telefon och telefoni för projektledaren.
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Rapportera utfall av indikatorer
Om indikatorer finns med i beslut om stöd så ska dessa följas upp i tabellen nedan.
Indikator

Ackumulerat
utfall
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv
Utvecklad och
2,5/3
systematiserad form
för samverkan
mellan skola och
arbetsliv är
tillskapad.

Kommentera ackumulerat utfall utifrån uppsatt målvärde

Aktivitet 1: Skola och arbetsliv
Ingen systematik finns i dagsläget. Flera skolor har dock samarbetat kring olika näringslivskontakter och
samplanerat en temadag om yrken, som en slags ”mall” för hur en dag kan genomföras.
I besöket av Varbergs kommun med uppvisande av sitt arbete Samverkan mellan skola och arbetsliv på riktigt
(SKAL) fick flera i styrgruppen och även näringslivet att se att det GÅR att utveckla ett systematiserat samarbete,
men att detta skulle behöva vara ett helt eget treårigt projekt och att ett beslut krävs för att få alla skolor
delaktiga. Mycket görs, men på frivillig basis med vissa engagerade pedagoger och näringsidkare.
Aktivitet 2: Yrkeshögskola
I en föränderlig värld efterfrågas ofta snabba utbildningslösningar för att matcha arbetsgivarens behov av
kompetens. Yrkeshögskola är spjutspetsen i en sådan omställning. I sin natur är Yrkeshögskola en systematiserad
form för samverkan mellan skola och arbetsliv. Att verka för en stärkt yrkeshögskoleutbildning på Gotland var
en av projektets viktigaste aktiviteter. Genom att stärka medvetenheten kring yrkeshögskola hos olika aktörer
och därigenom stärka dess roll så anses indikatorn vara uppfylld.
Aktivitet 3: Collegeverksamhet
Collegeverksamhet kräver samverkan mellan skola och arbetsliv. Genom etablering av Teknikcollege Gotland,
med dess ingående styrgrupper, kan vi anse att arbetet har bidragit till uppfyllandet av indikatorn.

11

Modell för
0/1
kompetens- och
metodutveckling
utifrån Arbetsplan
för studie- och
yrkesvägledning i
Region Gotlands är
dokumenterad och
implementerad.
Arbetsplan för SYV i 1/1
Region Gotlands
skolor omfattar
också förskolan.
Arbetsplan
0,5/1
förankrad i
ordinarie
utvecklings/kvalitet
sarbete.

Modell/stöd för
0,75/1
systematiserade och
breddande
studiebesök och
"jobbskuggningar"

Modell för kompetens- och metodutveckling utifrån Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning i Region
Gotlands är inte dokumenterad och implementerad.

Förskolan är numera en del av Region Gotlands arbetsplan för studie- och yrkesvägledning. En processgrupp
med projektet och två förste förskollärare startade arbetet och har sedan testkörts på förskolan i en
referensgrupp av pedagoger.
Vissa skolor har brutit ner arbetsplanen i temadagar och/eller att vissa moment ska in i ordinarie undervisning i
vissa ämnen. Långt ifrån alla skolor använder arbetsplanen. Några skolor har den som en slags checklista över
saker som ska bockas av under ett läsår. Andra skolor har tillskapat egna lokala planer, och slutligen finns det
skolor som inte har plan över huvud taget. Projektet har försökt få till stånd ett slags obligatorium att följa planen
eller åtminstone ha en egen plan för sin skola, men detta har inte kunnat genomföras. En vilja har funnits hos
högsta ledningen på utbildnings- och arbetsförvaltningen att implementering av planen ska ske organiskt och
utan ”tvång”.
Denna indikator har kommit att ändras lite med tiden. Indikatorn var inte helt genomtänkt från början. De
organisationer som var tänkta att jobba tillsammans med utgör en brokig grupp med olika behov. Projektet har
jobbat med saken individuellt per varje organisation.
Idag finns systematiserad samverkan kring breddande studiebesök och "jobbskuggningar" tillsammans med
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för både grund- och
gymnasieskola
tillsammans med
Tillväxt Gotland,
Uppsala universitet,
AF, SPG, RG
framtagen och i
drift.
Genomförd kompetensutveckling (SYV
i vid bemärkelse).
till pedagoger/SYV
samt utveckling av
nätverk.
Verktyg för att mäta
elevers kunskap om
skola och arbetsliv
framtaget.
Modell för PRAO
med inriktning mot
teknik och/eller
Region Gotlands
yrken framtagen.
Effektiviserad arbetsprocess kring

Uppsala universitet och näringslivsorganisationerna.

3/3

Samtliga målgrupper (pedagoger i skolans alla stadier förskola-gymnasiet/KOMVUX, vägledare, fritidspedagoger,
ungdomsledare och elevhälsan) har fått kompetensutvecklande insatser. Ca 1500 personer har fått fortbildning,
material, litteratur och inlett viss samverkan mellan stadier.

0,5/1

Mätverktyget till största del färdigställd och dialog förs med kvalitetsavdelningen hur detta ska in i det ordinarie
kvalitetsarbetet.

1/1

Aktivitet 1: Skola och arbetsliv - PRAO
PRAO inom teknik kommer att tas om hand av Teknikcollege. Idag genomförs systematiserad prao på Region
Gotlands samtliga förvaltningar. Detta arbete kommer sedan ligga till grund för en varaktig modell för andra
organisationer.

1/1

Aktivitet 1: Skola och arbetsliv - PRAO
Samverka.nu är i drift. Arbete med att föra in APL och annan praktik är påbörjat. Detta kommer att vara ett
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prao och studiebekontinuerligt arbete skilt från projektet.
sök är framtagen.
Utvecklad informat- 1/1
Bokningssystem finns på plats och broschyrer, material mm är framtaget. Även två fasta tider för drop-in via
ion och bokningssytelefon är etablerat. Tankar finns kring spridande av materialet på bl.a. sociala nätverk, öppna förskolor mm.
stem för SYV för
vuxna finns.
Aktivitet 2: Undersöka förutsättningar och stärka strukturer för genomförande av yrkeshögskoleutbildning inom Region Gotland
En i samverkan
1/1
Arbetsmodell framtagen (se bilaga 1 Yrkeshögskolan Gotland och bilaga 2 Checklista Yrkeshögskolan) och är
framtagen arbetssamverkad med berörd personal inom UAF.
modell är för YRKESHÖGSKOLA- utbildningar finns dokumenterad.
Aktivitet 3: Undersöka förutsättningar för att starta teknik- respektive vård- och omsorgscollege.
Förutsättningar för 1,5/2
Från och med hösten 2019 finns Teknikcollege Gotland, vilket bör ses som en stor framgång för projektet
college är utredda
Kompetenta Gotland.
och eventuell projektering genomNär det gäller etablering av Vård- och omsorgscollege på Gotland har en utredningsprocess skett, men med en
förd.
annan utgång än i fallet med Teknikcollege. I juni 2019 tog styrgruppen för Kompetenta Gotland dock beslutet
att inte gå vidare med en ansökan till VO-college.
Aktivitet 4: Stärkt samverkan med högre utbildning i syfte att på lång sikt höja utbildningsnivån.
Löpande dialog med 1/1
följeforskaren och
rapporter finns.

Löpande dialoger har skett. Följeforskaren har lämnat slutrapport (se bilaga 6 Slutrapport följeforskning
Kompetenta Gotland).
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Datum
April 2019

Version
1.2

Beskriv hur genomförda aktiviteter lett till önskat resultat på kort sikt (effekter på kort sikt).
Bedöm i tabellen nedan och utgå ifrån målen enligt beslut om stöd. Effekter på kort sikt kan exempelvis vara att målgruppen förvärvat ny kunskap som ett resultat av att projektet genomfört utbildningar.
Effekter på kort sikt

Har till
största
del
uppnåtts

Bara
vissa
delar
har
uppnåtts

Har Kommentar
ej
uppnåtts

Aktivitet 1: Skola och arbetsliv
Insats gällande mål 1: Förbättrad dialog, ökad kunskap och utveckla samverkan mellan skola och
arbetsgivare.
Insats gällande mål 1:
Förbättrad
dialog,
ökad kunskap och
utveckla samverkan
mellan skola och
arbetsgivare.
Mål 1: Förändra attityder och förhållningssätt.

☐

☒

☐ Aktivitet 1: Skola och arbetsliv
Målet att förändra attityder och förhållningssätt tar tid.
Det behövs också många olika slags möten kring förväntningar, diskussioner kring våra förkunskaper om
varandras verksamheter och att kunna enas om gemensamma mål för samverkan. Dialog och samverkan har
med hjälp av projektet startat och bör kunna utvecklas
mer över tid. Dock är de långt ifrån i mål.
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv – PRAO
Chefer och medarbetare inom Region Gotland och företag inom teknikområdet har fått ökad kännedom om
PRAO.
Verksamheter och medarbetare inom Region Gotland
har genom att ta emot praoelever fått möjlighet att ta
del av ungdomarnas tankar och åsikter.
Ett intresse hos ungdomarna för att jobba inom Region
Gotland är väckt.
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Eleverna har fått ökad kunskap inför sitt gymnasieval.
Insats gällande mål 2, 3 och 4: Utifrån Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning i Region Gotlands
skolor skapa modell för kompetens- och metodutveckling.
Mål 2: Modell tillskapad.

☐

☐

☒ Kompetensutvecklingsdagar för samtliga pedagoger
och rektorer har genomförts, material har delats ut och
arbetet en gemensam plattform/digital hemsida påbörjats. Arbetet är dock långt ifrån klart och behöver kontinuerligt följas upp och systematiseras för att fortsätta
”leva”.

Mål 3: Arbetsplan för
SYV i Region Gotlands
skolor omfattar också
förskolan.

☒

☐

☐ Uppnåtts och behöver kontinuerligt följas upp.

Mål 4: Implementera
och utveckla SYV i
skolans alla stadier.

☐

☒

☐ Nästan alla skolor på Gotland har nu förkunskaper om
”SYV som hela skolans ansvar” och behöver utvecklas
vidare på varje skola. Men för att förstärka och förankra
detta arbete behöver mycket arbete fortfarande göras.
De resultat som Kompetenta Gotland uppnått behöver
landa och förankras i ordinarie verksamhet på många
olika plan. För detta arbete bär UAF ett stort ansvar.

Insats gällande mål 5: Ta fram verktyg för att över tid mäta elevers kunskap om studier och arbete.
Mål 5: Följa elevers
kunskapsutveckling.

☐

☒

☐ Mätverktyget finns i form av en digital app som ska färdigställas av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen efter projektets slut. Kvalitetsavdelningen ser potential
att få in frågor i den årliga enkäten och appen bör kunna
utvecklas inom ramen för regionens digitaliseringssatsning som sker framöver.

Insats gällande mål 6: I samverkan mellan Tillväxt Gotland, Uppsala universitet, Arbetsförmedlingen, Science Park Gotland samt Region Gotland utveckla modell/stöd för systematiserade
och breddande studiebesök och "jobbskuggningar" för både grund- och gymnasieskola.
Mål 6: Bättre koppling
mellan arbete och
studier.

☐

☒

☐ Genom fortbildningsdagar och dialogforum har flera
pedagoger och rektorer inom grund- och gymnasieskolan skapat nätverk och fått in flera systematiserade studiebesök i olika ämnen.

Insats rörande mål 7: Utveckla praomodell med inriktning mot teknik och/eller Region Gotlands
yrken.
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Mål 7: Bättre koppling
mellan arbete och
studier.

☒

☐

☐ Det har tillkommit fler praoplatser inom Region Gotland
och då främst inom stab och administration.
Även inom teknikområdet har det tillkommit fler praoplatser.

Insats gällande mål 8: Utveckla samverkan.nu, effektivisera kommunikationen kring prao och studiebesök.
Mål 8: Bättre koppling
mellan arbete och
studier.

☒

☐

☐ Kommunikation och information har förenklats då
mycket går att göra i den webbaserade bokningsplattformen.
Eleven kan läsa om valbara praoplatser.
Det digitala praktikkortet kan ses av studie- och yrkesvägledare, lärare, elev och arbetsgivare.

Insats gällande mål 9: Tillgängliggöra SYV för vuxna för effektivare matchning på arbetsmarknaden.
Mål 9: SYV för vuxna
är mer tillgänglig.

☒

☐

☐ Fungerande och väl utvecklat bokningssystem finns på
Vuxenutbildningen, där individer kan boka både telefonmöten och fysiska möten. Även två fasta tider i
veckan för drop-in via telefon finns nu.

Insats gällande mål 10: Säkerställa fortsatt utvecklingsarbete.
Mål 10: Långsiktig och
hållbar utvecklingsplan framtagen.

☐

☒

☐ Dialog förs inom förvaltningen hur projektets mot- och
framgångar ska tas tillvara och hur de skola-arbetslivskontakter och skola-arbetslivsaktiviteter som genomförts ska fortsätta utvecklas. Arbetet behöver stärkas
upp och förankras väl. För detta bär UAF ansvar.

Aktivitet 2: Undersöka förutsättningar och stärka strukturer för genomförande av yrkeshögskoleutbildning inom Region Gotland
Insatser gällande mål 11:
• Tydliggöra ansvar och uppdrag gällande verkställande av yrkeshögskoleutbildning
• Utveckla och dokumentera arbetsprocess för utbildning i egen regi och utbildningar i samverkan.
• Stärka samarbetet med andra utbildningsaktörer.
• Stärka samverkan med Uppsala universitet i syfte att öka utbildningens kvalité och attraktionskraft.
• Stärka samverkan med arbetsgivare.
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•
•

Skapa en god digital miljö på en fysisk plats för Region Gotlands yrkeshögskoleutbildningar
på distans.
Säkerställa resurser för fortsatt utvecklingsarbete.

Mål 11: Yrkeshögskoleutbildningar möter
arbetsgivares kompetensbehov.

☒

☐

☐ Processen har inletts och det som i detta arbete var
möjligt har klarats av. Dock fortsätter arbetet.
Flera yrkeshögskoleutbildningar med Gotland som bas
har startat. Andra yrkeshögskoleutbildningar med studiegrupper på Gotland har också kommit igång. Ett exempel är Arbetsledare Bygg och anläggning där yrkeshögskoleutbildarna Nackademin bedriver utbildningen i
Stockholm med en egen studiegrupp i Visby. Motsvarande exempel finns även inom äldreomsorgen. Folkuniversitet samt Yrkesakademin bedriver egna yrkeshögskoleutbildningar på Gotland.
Möjligheten att starta en YH-utbildning tillsammans
med Uppsala universitet har inventerats. Detta för att
höja utbildningsnivån på YH-utbildningen. Dock finns
det inte någon som startats men relationer med
Uppsala universitet finns.
De yrkeshögskoleutbildningar som har egna
studiegrupper på Gotland har alla kommit till som
resultat av önskemål från berörda arbetsgivare.
Eftersom det idag finns flera yrkeshögskoleutbildningar
är också kunskapen om yrkeshögskola större hos
arbetsgivarna.
Det finns idag lokaler där de ovan beskrivna
yrkeshögskolegrupperna bedriver sin skolverksamhet
med de digitala behov som finns. Det sker inom ramen
för vuxenutbildningens Lärcenter.

Aktivitet 3: Undersöka förutsättningar för att starta teknik- respektive vård- och omsorgscollege.
Insatser gällande mål 12:
• Analys av kompetensbehov samt branschernas intresse och engagemang
• Undersöka möjligheter att möta kravspecifikationen för start av college.
• Resurskartläggning (lokaler, lärare, handledare, samverkan mm)
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•
•

Ta fram beslutsunderlag.
Säkerställa fortsatt utvecklingsarbete.

Mål 12: Utbildning
inom teknik och/eller
vård- och omsorg är
stärkt.

☐

☒

☐ Mål 12 får anses vara till viss del uppfyllt.
Teknikcollege Gotland (TCG):
Idag finns ett etablerat Teknikcollege på Gotland. TCG
innefattar samverkan genom hela utbildningssystemet
och inom flertalet obligatoriska utbildningsformer.
Initialt genomfördes ett gediget förankrings- och analysarbete utifrån kompetensbehov samt branschernas intresse och engagemang. Detta arbete resulterade i ett
beslutsunderlag för TCG (se bilaga 3 Beslutsunderlag
Teknikcollege Gotland). Beslutsunderlaget med ingående förslag till budgetgodkändes av styrgruppen och
fördes vidare för politiska beslut. Regionfullmäktige tog
slutligen ett positivt besked kring en etablering av TCG.
Efter detta tog arbetet med att sätta ihop en ansökan
vid. Det arbetet innebar att stämma av ingående verksamhet i TCG mot en rad kriterier som den riksorganisationen Teknikcollege satt upp. Bland annat handlade
arbetet om att inventera lokaler, tillgång till pedagoger,
handledare, maskiner osv.
Allt arbete sammanställdes i en ansökan (se bilaga 4
Regional ansökan Teknikcollege Gotland). I juli 2019
blev TCG certifierat och klart. Detta var en mycket viktig
milstolpe för projektet Kompetenta Gotland.
Fortsatt utvecklingsarbete har säkerställts genom att
det idag finns en budget om två miljoner som är avsatt
för TCG. Det är en del av rambudgeten för gymnasiet
och vuxenutbildningen. Således behövs ett nytt politisk
beslut som förändringar ska ske i denna.
Dessa pengar avlönar bl.a. det som kallas processledare.
Det är en 100 %-ig tjänst som i dagsläget är uppdelad på
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fem personer. Dessa processledare återfinns på grundskolan, gymnasiet och i vuxenutbildningen. Att organisationen av processledare ser ut som den gör är en viktig kugge för att få maskineriet TCG att snurra. Nu kan
reell samverkan och samhandling ske.
Vård- och omsorgscollege (VOC):
Utrednings- och förankringsarbetet gällande VOC tog
vid i slutet av arbetet med TCG. Vid det laget fanns inom
projektgruppen stor kunskap kring ett sådant arbete
skulle bedrivas. Arbetet inleddes med att kompetensbehov samt intresse och engagemang hos tänkbara intressenter inventerades. Det arbetet resulterade i beslutsunderlag för VOC (se bilaga 5 Beslutsunderlag VO-college).
Beslutsunderlaget pekade mot att det inte tycktes finnas tillräckligt intresse eller engagemang hos intressenterna för delprojektet. Styrgruppen valde därför att tillfråga chefer och nämndordföranden inom socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. De konfirmerade det som beslutsunderlaget kommit fram till.
Styrgruppen valde därför att inte gå vidare med denna
del av projektet.
Det ska tilläggas att coronapandemin har kommit att påverka synen på ett VOC hos intressenterna. Förhoppningsvis kan arbetet som gjordes inom Kompetenta Gotland att ligga till grund för vidare arbete med en organisation liknande den som projektet förslog.
Aktivitet 4: Stärkt samverkan med högre utbildning i syfte att på lång sikt höja utbildningsnivån.
Insatser gällande mål 13:
• Följeforskning kopplat till projektets aktiviteter.
• Fördjupad forskning i relation till följeforskningen resultat under projektets genomförande.
Mål
13:
Stärkt ☒
samverkan med högre
utbildning i syfte att
på lång sikt höja

☐

☐

Följeforskning har bedrivits på projektet (se bilaga 6
Slutrapport följeforskning Kompetenta Gotland). För
detta arbete har projektet nyttjat en konsult, Apel Forskning och utveckling.
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utbildningsnivån.
I projektets framskrivning syftades det till att denna del
av projektet skulle kunna involvera Uppsala universitet
campus Gotland. De vann dock inte den upphandling
som gjordes.
Har det funnits några utmaningar och hur har i så fall projektet arbetat med att överbrygga dessa
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv.
Det rådde vid projektets start och även framgent en så kallad ”projekttrötthet” inom skolan (både
bland rektorer och pedagoger) på Gotland. Många andra utvecklingsarbeten pågick samtidigt och
det var inte helt lätt att få till stånd en bra start när delen ”skola och arbetsliv” skulle igång. Delen
med att snabbt bygga ett nätverk med pedagoger som skulle få 10 % i sin tjänst för att jobba ihop
med verksamhetsutvecklaren fick exempelvis skjutas ett läsår framåt i tiden. Detta hade med
tjänstefördelning att göra och inget som projektet kunde ha påverkat, eftersom projektgruppen
först var komplett och kunde börja jobba i mitten av september 2017 kom detta arbete att behöva
senareläggas.
Vi mötte också i starten av projektet och framgent en del skolor som tidigare jobbat med ungefär
samma sak. Ett liknande utvecklingsarbete kring ”SYV som hela skolans ansvar” i regi av Skolverket
hade år 2015–2016 berört just detta ämne, så en del rektorer upplevde att det vi kom med var en
”repris” och inte kom med något nytt.
Vid presentation av delen ”Skola och arbetsliv” för grundskolans ledningsgrupp hösten 2017 fanns
det redan påbörjade arbeten på olika skolor kring hur man jobbade med närliggande samhället och
näringslivet, men som vi märkte dels hade stannat av eller var eftersatt. Så inledningsvis blev det
lite som att starta om och ta nya tag, men i vissa fall även släppa en del skolor som inte hade tid
eller möjlighet att delta i de delar projektet erbjöd eller där vårt utvecklingsarbete kring skola och
arbetsliv blev bortprioriterat.
Redan tidigt i delen ”Skola och arbetsliv” stötte projektet på hinder genom att större delen av
skolornas kompetensutvecklingsdagar var fulltecknade flera läsår framöver. Projektet fick jobba om
ursprungsplanerna på att fortbilda ”nyckelpersoner” i olika stadier till att försöka få till de tilltänkta
fortbildningsdagarna.
Slutligen, i projektets slutskede i oktober 2019, kunde en stor konferens/fortbildningsdag med
flertalet föreläsare för större delen av grund- och gymnasieskolans personal genomföras. Projektet
valde då också att satsa en på att utveckla en ”SYV-box” till varje deltagande skola vid dagens slut.
I den fanns olika sorts materiel, exempel på materiel var litteratur, spel och andra saker att jobba
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vidare med på respektive skola inför kommande läsår. Dessa boxar används tyvärr inte i så stor
utsträckning som det var tänkt, utan ibland ställts in på studie- och yrkesvägledarens rum. UAF äger
ansvar för att dessa boxar nyttjas väl och att påminna varje deltagande skola om att den finns och
följa upp om och hur den används.
En annan (och kanske den största) utmaningen har varit att se till att få in en form av systematik i
alla skolors arbete med detta viktiga ”ämne”. Vissa skolor har efterfrågat hjälp med exempelvis
årshjul. Andra skolor har efterfrågat en skola-arbetslivspedagog som ”gör jobbet”. Slutligen har
vissa skolor sagt ”att det löser sig ändå”. Här har projektet påtalat för UAF att vi gemensamt i
Region Gotland både behöver följa upp detta arbete i det systematiska kvalitetsarbetet och få in
elevröster om hur de upplever sin skola-arbetslivsundervisning och studie- och yrkesvägledning.
Dock har detta arbete ännu ej förankrats eller påbörjats.
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv - PRAO
Det är tydligt att det kan ta lång tid från planering och att man börjar informera/prata om saken
tills att det blir förankrat och sen leder till ett praktiskt resultat. Kommunikation, att nå ut med
information till befattningar på olika nivåer är av yttersta vikt.
Förankring av projektresultat är starkt beroende av att det finns andra personer som är villiga att
dra sitt strå till stacken, vilket det finns men det kan ta lite tid.
Eleverna väljer oftast inte praoplatserna som finns inom Region Gotland, utan istället väljer platser
de känner sig trygga med, t.ex. butiken där de brukar handla. Genom mer information till eleverna
har detta förbättrats. En film som ska visas i klassrummet för blivande praoelever har också tagits
fram.
Aktivitet 2: Undersöka förutsättningar och stärka strukturer för genomförande av
yrkeshögskoleutbildningar inom Region Gotland.
Egentligen inga större utmaningar. Inställningen från alla aktörer har varit positiv till denna del av
projektet.
Aktivitet 3: Undersöka förutsättningar för att starta teknik- respektive vård- och omsorgscollege.
Teknikcollege Gotland:
Den stora utmaningen med arbetet kom att vara förankringsarbetet. Det kom att se lite annorlunda
ut beroende på vilken intressenten var. Intressenterna kan delas upp i två grupper, arbetsgivare
och utbildningsanordnare. Arbetsgivarna var redan från början intresserade och såg en stor vinning
med att etablera ett koncept som Teknikcollege. Utbildningsanordnarna var initialt av en annan
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uppfattning. För att komma runt detta problem anställdes en pedagog på det berörda gymnasium
där verksamheten Teknikcollege Gotland ämnade vara förlagd. Den personen gjorde ett makalöst
bra jobb med att förankra konceptet i sin verksamhet. Idag är det helt andra tongångar och arbetet
har blommat ut till ett lyckat exempel på konkret samverkan mellan skola och arbetsliv.
Vård- och omsorgscollege (VOC):
Vård- och omsorgsarbete på Gotland sker i mycket stor utsträckning i Region Gotlands regi.
Socialförvaltningen (SOF) anställer t.ex. undersköterskor och vårdbiträden. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) sysselsätter bland annat sjuksköterskor och läkare. Det finns såklart
privata aktörer inom vård- och omsorg, men i förhållande till Region Gotland så är de förhållandevis
små.
Gällande VOC så märktes det tidigt att arbetsgivarna inte var speciellt intresserade av att etablera
konceptet. SOF hade redan flertalet olika kompetensförsörjningskoncept etablerade och upplevde
att de inte ville involveras i och anpassas till ett så övergripande koncept. HSF menade att
konceptet i liten utsträckning skulle beröra de yrkesgrupper de söker. Hos utbildningsanordnarna
fanns det delade uppfattningar kring konceptet och dess viktighet. Pedagoger och
verksamhetsledare kan anses som positiva och mottog konceptet som en möjlig lösning för att
kunna bedriva god utbildning. Hos skolledarna behövdes mer förankringsarbete genomföras.
Beslutet om att inte gå vidare med en ansökan om att etablera ett VOC på Gotland grundades helt
i att ingen av arbetsgivarna visade tillräckligt intresse eller engagemang.
Aktivitet 4: Stärkt samverkan med högre utbildning i syfte att på lång sikt höja utbildningsnivån.
Inga direkta utmaningar att rapportera. Upphandlingsförfarandet flöt på väl, flertalet prospekt
kom in. Slutligen föll valet på den leverantör som hade stor tidigare erfarenhet av liknande arbete.

Vad kommer projektet att bidra till på längre sikt? (effekter på lång sikt)
Beskriv hur projektets mål på lång sikt ska uppnås och möjligheterna att nå dessa. Beskriv utifrån
mål enligt beslut om stöd. Exempel effekter på längre sikt kan vara beteendeförändringar hos målgruppen.
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv.
På lång sikt kan projektet ha varit bra för att sätta fingret på vad som ska, och bör, göras inom
Region Gotlands skolor när det gäller kopplingen mellan skolans ämnen och vidare studier
och/eller yrkeslivet. Projektets arbete kan även ha lett till att fler pedagoger, studie- och
yrkesvägledare och rektorer diskuterar och ser att skolans roll är en viktig pusselbit när det gäller
framtida kompetensförsörjning.
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Dialog och utmanande tankar har också förts kring att alla våra elever som vi har i skolan idag
(oavsett ålder) en dag ska bli våra framtida kollegor (i skolan eller på en annan närliggande
arbetsplats) men framförallt ska skolan lära dem att bli delaktiga i samhället i stort.
Andra effekter som projektet bidragit till:
• att inge framtidshopp och få alla elever att se ljust på sitt framtida liv, oavsett arbete eller
sysselsättning, är något som är mycket viktigt.
• att visa på och starkt betona att ALLA behövs i samhället är viktig utifrån ett
samhällsperspektiv men också i ett individperspektiv.
• att genom att koppla skolan mot arbetslivet under elevens hela skolgång kan ge fler elever
motivationen att nå sina mål och exempelvis inte hoppa av.
Forskning visar att ett bra skola- och arbetslivsarbete och god studie- och yrkesvägledning kan leda
till färre felval och avhopp från gymnasieskolan. Men perspektivet kan bli så mycket större om man
tar in och diskuterar faktorer som genus, jämställdhet på arbetsmarknaden, kopplingen mellan
skolämnen och världen utanför, bakgrundsfaktorer som etnicitet och social bakgrund med
regelbundenhet.
Effekterna på lång sikt kan förhoppningsvis bli goda ur ett elev- och
kompetensförsörjningsperspektiv om alla berörda parter håller i och vidareutvecklar det projektet
startat. Skolan ska förbereda eleverna mot ett framtida studie- och yrkesliv genom att ”duscha”
eleverna med omvärldskunskap med jämna intervaller och även utmana dem i deras tankebanor
kring yrken och framtida studier. Projektet har försökt visa att detta är inskrivet i våra läroplaner
och skollag och något som måste finnas med i alla skolors arbeten. Aktiviteterna i projekt har väckt
frågor som ”Hur tar vår skola sig an att jobba med skola-arbetslivsfrågor och hur tar vi tillvara
elevernas kunskaper kring studier och yrken?” Om dessa diskussioner hålls vid liv och
systematiseras kan vi gemensamt definitivt göra skillnad för många individer.
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv - PRAO
• Fler som vill arbeta inom Region Gotland i framtiden.
• Färre elever som gör felval till gymnasiet
• Kontakten mellan praktiksamordnare, skola, elev och arbetsplatserna har blivit enklare.
Aktivitet 2: Undersöka förutsättningar och stärka strukturer för genomförande av
yrkeshögskoleutbildningar inom Region Gotland.
• Ett långsiktigt resultat som kan ha goda effekter är att det i framtiden kan finnas fler yrkeshögskoleutbildade gotlänningar.
• Ökade möjligheter för gotlänningar till ett ”livslångt lärande”.

24

•
•
•

Arbetsgivare har större möjligheter att anställa utbildade medarbetare.
Floran av utbildningsaktörer blir fler på Gotland och ytterligare en form av utbildning stärker
sin position på Gotland, alternativen av skolformer ökar.
Det nära arbete som sker mellan arbetsgivare och utbildningen i en yrkeshögskoleutbildning
är något som inspirerat andra skolformer, inte minst gymnasieskolan.

Aktivitet 3: Undersöka förutsättningar för att starta teknik- respektive vård- och omsorgscollege.
Teknikcollege Gotland:
TCG är rakt igenom ett av projektets mest lyckade resultat. Idag inkluderar arbetet inom TCG
flertalet olika skolformer och utbildningsnivåer. Med den organisation som TCG idag har så
kommer det att kunna nyttjas som en långsiktig och hållbar kompetensförsörjningsstrategi inom
branschområdet teknik.
Trots den korta tid som TCG varit etablerat så har konceptet också gjort stor påverkan på den
gotländska arbetsmarknaden. Idag är det flera andra branschområden som ser att stärkt
samverkan mellan skola och arbetsliv genom ett collegekoncept kan nyttjas för att klara sin egen
kompetensförsörjning. Exempel på dessa näringsgrenar är motorbranschen, besöksnäringen och
mat- och livsmedel.
Utöver att konceptet är bra för arbetsgivaren och dess matchade kompetensförsörjning så är det
också en stor vinst för eleverna som studerar på TCG. I grund och botten så är det ett vägledande
koncept som stärker de studerandes valkompetens. De ser att det finns en arbetsmarknad där de
är eftertraktade, och genom sin samverkan med arbetsgivare så kommer de att ha lättare att
etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt så jobbar TCG mycket med jämställdhet och att bryta
normer och förutfattade meningar kring vad teknikyrken är och vilka som kan operera inom dem.
Konceptet leder således till en mer jämställd och inkluderade teknikbransch. Det är en vinst för
ALLA!
Vård- och omsorgscollege:
Trots att Kompetenta Gotland inte valde att gå vidare med etableringen av ett VOC så kommer
projektets resultat ändå att kunna nyttjas. Arbetsprocessen förde intressenter närmare varandra
och flertalet nya tankar föddes.
Coronakrisen kom som en chock för de flesta. Ingen hade kunnat räkna med de
världsomspännande kris vi idag fortfarande kämpar med. Med facit av detta så kan vi idag dra
slutsatsen att ett koncept som VOC hade varit bra att ha. Krisen kan komma att leda till att
branschen vård- och omsorg väljer att etablera en organisation likt den som utreddes inom
Kompetenta Gotland.
Aktivitet 4: Stärkt samverkan med högre utbildning i syfte att på lång sikt höja utbildningsnivån.
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Följeforskaren riktar kritik mot UAF:s sätt att hantera Kompetenta Gotlands resultat och att mottagarkapaciteten måste stärkas. I sin rapport skriver följeforskaren:
”Som projektägare har man ett ansvar att tillvarata detta lärande och ta ansvar för nödvändiga
förändringar. Så var finns då ”landningsplatsen” för de resultat som Kompetenta Gotland åstadkommit? När det gäller nya yrkeshögskoleutbildningar liksom etableringen av Teknikcollege är ”leveransen” så tydlig och är närmast per definition något som alla bejakar och ser värdet av. När det
gäller utvecklingsområdet Skola och arbetsliv så är det mer komplext och betydligt svårare att få
många att se samma saker och gå åt samma håll. Som jag ser det är det mycket viktigt att UAF, i
den utsträckning så inte redan skett, utarbetar en plan för var, när, hur resultat, lärdomar och förslag från projektet Kompetenta Gotland fångas upp och behandlas.”
Den plan som följeforskaren beskriver och önskar finns inte idag. Således finns en överhängande
risk att delar av det arbete och de resultat som KG uppmanat inte tas tillvara på.
Vidare skriver följeforskaren:
”Finansieringen av Kompetenta Gotland (och hela Hållbara Gotland) sker med medel avsedda att
stimulera en hållbar tillväxt, och det är, menar jag, i ett tillväxtperspektiv som vi behöver betrakta
Kompetenta Gotland. Projektet berör förvisso skolfrågor, men det är tillväxten och kompetensförsörjningen som är det centrala…
… Det formella ägarskapet av projektet ligger hos utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, men det
reella ägarskapet över utvecklingsfrågorna finns hos flera förvaltningar inom Region Gotland, och
inte minst hos Regionstyrelseförvaltningen, som jag ser det.”
Följeforskaren menar alltså att det finns en viss diskrepans i hur samverkan och samhandling mellan olika förvaltningar kring frågor som rör regional utveckling bör ske. Projektet Kompetenta Gotland befinner sig i skärningspunkten mellan flera olika politikområden och kan inte sägas tillhöra
vare sig Barn- och utbildningsnämnden eller Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Utifrån
Region Gotlands uppdrag som RUA bör istället frågorna primärt tillhöra Regionstyrelsen.
Om inte en ökad samverkan och samhandling kring utvecklingsfrågor som dessa förtydligas och
organiseras rätt, så kan en effekt vara att varje ingående organisation ser om sitt eget hus och jobbar vidare inom sin sektor. Detta kan komma leda till att gott arbete hindras och att resultat inte
förankras väl.
En positiv effekt som kan komma av följeforskarens arbete är att det nu finns en analys gjord på
samverkan och samhandling mellan olika förvaltningar och nämnder. Denna analys kan nyttjas i
framtida organisering av arbete med liknande frågor.
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Beskriv eventuella utmaningar och hur projektet har arbetat med att överbrygga dessa.
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv.
En av våra utmaningar har varit att få fram ett ”rättvist” mätverktyg där elevernas upplevelse av
sin generella studie- och yrkesvägledning kan mätas. I detta mätverktyg har projektet även lagt in
lite frågor kring studiebesök, prao, skola- och arbetslivsfrågor i undervisningen mm. Dessa frågor
är det ju lätt att få ett ja eller nej på från eleverna. Men de mer övergripande frågorna kring hur
detta skulle kunna påverka effekterna av ens val är svårare. Dialog förs hur vi ska få till detta för
det behövs mätas. UAF bär ansvar för att detta arbete tas vidare.
På längre sikt vore det spännande att år efter år på något vis mäta effekterna av skolans generella
vägledning. Vid undersökningar kring hur Skolinspektionen och även hur andra kommuner mäter
skolors arbete med skola- och arbetslivsfrågor visar det sig att det faktiskt sällan, och i många fall
aldrig, mäts. Troligen är det för att allt detta kan vara en svår faktor att mäta. För vad är det som
egentligen gör att man kan veta att man gjort ”rätt” val och att just de aktiviteter skolan erbjudit
leder eleverna till att göra ”rätt” val inför framtiden är svårt att utröna.
Den svåraste utmaningen har ändå varit att få ”bort” tankar om att ett projekt löser allt och ska var
det som löser en hel regions arbete kring skola- och arbetslivsarbetet och den generella studie- och
yrkesvägledningen. Vid två dagars workshops ihop med rektorer och programansvariga framkom
många tankar och idéer om en ansvarig person (en skola- och arbetslivssamordnare eller liknande)
som skulle jobba på förvaltningen. Denna tanke är god och flera kommuner runt om i Sverige har
en sådan funktion, men projektet har inte nått framgång i sina diskussioner kring denna idé. Istället
har projektet fortsatt på spåret att varje skola och ansvarig rektor själva ”äger” sitt arbete kring
skola och arbetsliv och detta arbete bör nu systematiseras och kunna bli mätbart. Vidare
utvecklingsarbete och förankring kring detta ägs av UAF.
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv - PRAO
Det påbörjade arbetet med att genom PRAO marknadsföra Region Gotlands 250 yrken fortsätter.
För att det ska bli varaktigt så behövs det någon som fortsätter det genom projektet påbörjade
arbetet, att utveckla praoplatser, att höja statusen på PRAO och jobba för att kontakten mellan
skola och arbetslivet blir enklare.
Aktivitet 2: Undersöka förutsättningar och stärka strukturer för genomförande av
yrkeshögskoleutbildningar inom Region Gotland.
Det är viktigt att förstå samhällsansvaret i att hjälpa andra utbildningsanordnare med deras
utbildning. Den ovan nämnda utbildningen till Arbetsledare bygg och anläggning använder en lokal
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med digitalutrustning som Region Gotland lånar ut till utbildningsanordnaren. Det görs utan
ersättning från utbildningsanordnaren inom ramen för Lärcentrum och utifrån det samhällsbehov
som bedöms föreligga för den nämnda utbildningen. Blir det vanligt med flera liknande
yrkeshögskoleutbildningar måste Region Gotland behandla alla lika. Till det finns naturligtvis en
gräns och något som diskuterats och kommer att behöva diskuteras och beslutas om inom Region
Gotland.
Aktivitet 3: Undersöka förutsättningar för att starta teknik- respektive vård- och omsorgscollege.
Kompetenta Gotland har varit ett utforskande utvecklingsprojekt för att stärka regional
kompetensförsörjning. I arbetet med TCG och VOC märktes det tydligt att det fanns en brist på
överensstämmelse kring ägandeskap och organisation kring dessa frågor. TCG är en regional
kompetensförsörjningsstrategi som primärt organiseras i kommunal regi. Det är också kommunala
medel som finansierar verksamheten. En stor del av jobbet inom aktiviteten TCG och VOC handlade
just om att förankra denna struktur och att få de olika ingående intressenterna att dra åt samma
håll. Den svåraste delen handlade om att få utbildningsanordnare att se sin roll i det regionala
uppdraget. För att överkomma denna utmaning så har tid och att få individer att vänja sig vid
tanken spelat en stor roll. Det är ett stort skifte i perspektiv. Detta skifte sker inte över en natt.
Aktivitet 4: Stärkt samverkan med högre utbildning i syfte att på lång sikt höja utbildningsnivån.
Inga utmaningar att rapportera.
Har projektet nått fram till andra resultat än förväntat?
Beskriv om det finns andra resultat.
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv.
• Studie- och yrkesvägledarna inom Region Gotland är samlade i en egen organisation och
har genom projektet fått syn på och utvecklat sina egna arbeten.
• En arbetsbeskrivning för studie- och yrkesvägledarna har utvecklats (vid sidan av den redan
befintliga ”Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning i Region Gotlands skolor”) och flera
har känt sig sedda och uppskattade som yrkeskår.
• Flera vägledare har också fått kontakt med lärare på sin skola, som velat samarbeta kring
en del områden i undervisningen.
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv - PRAO
Erfarenheten att ta fram informationsmaterial och skapande av film som marknadsför prao inom
Region Gotland.
Aktivitet 2: Undersöka förutsättningar och stärka strukturer för genomförande av
yrkeshögskoleutbildning inom Region Gotland.
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Resultaten med att stärka strukturer kom snabbt. Resultaten hittills är:
• En YH-grupp arbetsledare bygg och anläggning är etablerad och genomförs av Nackademin.
• Specialistundersköterska multisjuka äldre ges av utbildningsaktören KUI.
• Utbildning till Medicinska sekreterare och Drift- och underhållstekniker drivs i Region
Gotlands regi.
• Yrkesakademin driver en utbildning till affärsutvecklare inom besöksnäringen.
• Region Gotland planerar för en ny industriutbildning till tekniker.
• Folkuniversitet har tandsköterska och planerar för en utbildning till fastighetstekniker.
Aktivitet 3: Undersöka förutsättningar för att starta teknik- respektive vård- och omsorgscollege.
Etableringen av TCG och utredningsarbetet av VOC har lett till att fler collegeliknande koncept har
startats inom andra branscher. Detta är såklart ett önskat, men ej helt väntat, resultat.
Aktivitet 4: Stärkt samverkan med högre utbildning i syfte att på lång sikt höja utbildningsnivån.
Den analys som följeforskaren gör kring UAF:s förvaltning av projektets resultat samt det reella
ägandeskapet av de frågor som projektet hanterat, kommer kunna nyttjas i stor utsträckning i
kommande utvecklingsarbeten. Analysen sätter fingret på något som inte fungerat och som
behöver tydliggöras och förstärkas.
Beskriv vad som varit framgångsrikt och mindre framgångsrikt i projektet
Vad har varit framgångsrikt i projektet och vilka faktorer är främst bidragande till detta?
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv.
Deltagaren med ansvar för denna aktivitet har haft förmånen att ha tid i sitt arbete i projektet att
fördjupa sina kunskaper inom arbetsområdet. Genom att tid givits har deltagaren också haft
möjlighet att:
• se på andra kommuners arbeten.
• haft öppen-hjärtliga dialoger med delar av styrgruppen.
• närma sig politiker och andra tjänstemän i regionen där hon sett att vi kan se förbi våra
enskilda förvaltningar och se att vi egentligen jobbar med samma sak och mot samma mål,
fast på lite olika sätt.
Den enskilde projektdeltagarens nyvunna kunskaper och de lärdomar som dragits av projektet kan
nyttjas i ett eventuellt kommande fortsättningsarbete.
Framgångsrikt har vi inom Region Gotland nu etablerat ett stort kontaktnät med aktörer över hela
Sverige som jobbar som skola- och arbetslivsutvecklare, eller andra kommuners strateger som alla
jobbar för att utveckla sin kommuns skola- och arbetslivsarbete och/eller den generella studie- och
yrkesvägledningen i sin kommun.
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Aktivitet 1: Skola och arbetsliv - PRAO
• Uppbyggnad av kontakter både inom Region Gotland och i det privata näringslivet.
• Engagerad personal som genom att ta emot praoelever upptäckt att man också får mycket
tillbaka.
• Positivt med en digitaliserad kommunikation kring prao. En utvecklad webbaserad
plattform samverka.nu
Aktivitet 2: Undersöka förutsättningar och stärka strukturer för genomförande av
yrkeshögskoleutbildning inom Region Gotland.
Det har gått att få ett bra samarbete med andra aktörer som har ett intresse i utbildning på YH nivå.
Flera arbetsgivare är intresserade och digitala lösningar finns.
Aktivitet 3: Undersöka förutsättningar för att starta teknik- respektive vård- och omsorgscollege.
När projektet startade så fanns en allmän uppfattning om att utbildningsanordnare och
arbetsgivare inte ville samverka med varandra. Arbetet inom denna aktivitet har verkligen visat att
så inte är fallet. Genom god strukturerad kommunikation, tid för samplanering och gemensamma
målbilder så drar nu både utbildningsanordnare och arbetsgivare åt samma håll. TCG är ett
synnerligen ett lyckat exempel på hur stärkt samverkan mellan skola och arbetsliv bidrar till ej
tidigare utnyttjade synergier.
Aktivitet 4: Stärkt samverkan med högre utbildning i syfte att på lång sikt höja utbildningsnivån.
Det har varit av yttersta vikt att ha en följeforskaren som förstår sig på uppdraget och de ingående
mekanismerna. Projektledaren har kunnat nyttja följeforskaren som et bollplank i frågor som är
ytterst komplexa.
Vad har varit mindre framgångsrikt i projektet och vilka faktorer är främst bidragande till detta?
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv.
Fri text från projektdeltagaren som ansvarat för aktiviteten:
”Jag tror att jag får vända på frågan: ”Vad är den bidragande faktorn till att projektet varit mindre
framgångsrikt?” Den ”projekttrötthet” och andra parallella utvecklingsarbeten, som jag skrev om
inledningsvis, har varit en bidragande faktor till att inte få till stånd alla utvecklingsarbeten i
projektet inom utsatt tid.
Vi märkte också tidigt i projektet att detta utvecklingsarbete inte var förankrat hos alla de
mottagande enheterna som skulle beröras av projektet. Projektet ”ägdes” av gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen, men involverade förutom vår enda kommunala gymnasieskola alla
skolor inom grundskolan (som tillhör en annan förvaltning). Det var främst i denna förvaltning som
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en massa parallella arbeten skedde och det var svårt att få till det vi från början hade tänkt.
Näringslivet på ön har tyvärr inte blivit delaktig i vårt arbete med delen skola och arbetsliv som vi
tänkte från början. Kontakter som togs med Svenskt Näringsliv, Tillväxt Gotland m.fl. i början fick
vi inte in i arbetet på det sätt vi ville i slutänden. Trots detta finns kontakter knutna genom både
delen med PRAO och Teknikcollege, så ett nätverk finns för att kunna jobba vidare med detta. Det
fanns också många redan färdiga nätverk kopplade till en del skolor som fortsätter arbeta
tillsammans och utvecklar sitt skola-arbetslivsarbete gemensamt. Dock efterlyser vi i projektet en
systematik fortfarande så att alla elever får samma förutsättningar att kunna väl underbyggda val
inför framtiden. Det ska inte handla om vilken skola du går på för att få vara med om aktiviteter
med det omgivande samhället.”
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv - PRAO
Inte nått så långt som vi hoppats vad det gäller prao inom teknikområdet. Det har varit svårare att
nå fram och få arbetsplatser att ta emot ungdomar i åk 8-9.
Aktivitet 2: Undersöka förutsättningar och stärka strukturer för genomförande av
yrkeshögskoleutbildning inom Region Gotland.
Det har varit svårare att få Region Gotland, med utbildning- och arbetslivsförvaltningen i spetsen,
att fatta tydliga beslut kring ansvar och uppdrag om det som beskrivs ovan rörande
yrkeshögskoleutbildningar. Det uppfattas viktigt men formerna hur beslut och hur uppdragen
internt ska se ut är ännu inte optimalt. Här behövs nya diskussioner och beslut.
Aktivitet 3: Undersöka förutsättningar för att starta teknik- respektive vård- och omsorgscollege.
TCG är etablerat och i drift. Vägen dit har inte varit rak och utan hinder. Processen har stundom
varit segdragen och väckt mycket frustration. Trots detta kom aktiviteten i mål.
I juni 2019 tog styrgruppen för Kompetenta Gotland beslutet om att inte gå vidare med en ansökan
till VOC. Beslutet grundades till stor del på att de samverkande intressenterna upplever konceptet
för ”smalt” och för dyrt. Med smalt menas att konceptet inte införlivar samtliga yrkesgrupper där
kompetensbrist råder. Tanken var initialt att istället för ett VOC etablera en god samverkan i ett
operativt orienterat nätverk. Detta nätverk skulle sedan ligga till grund för ett bredare
samverkanskoncept som jobbar övergripande med kompetensförsörjning inom hälso- och
sjukvården och omsorgen. Idag finns tyvärr inte ett strukturerat nätverk etablerat.
Det finns hos intressenterna en stor medvetenhet om utmaningarna, såväl inom hälso- och
sjukvården som omsorgen, vad gäller demografi, rätt bemanning och attraktiviteten i att arbeta
inom dessa sektorer. Förhoppningsvis kan det arbete som Kompetenta Gotland utfört ligga till
grunden för en stärkt samverkan och en väg till samhandling.
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Aktivitet 4: Stärkt samverkan med högre utbildning i syfte att på lång sikt höja utbildningsnivån.
Inget att rapportera.

Hur har information om projektet spridits externt?
Beskriv hur projektet planerat/genomfört aktiviteter för att sprida information om projektet
externt.
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv.
Aktiviteten har kommunicerats i många olika kanaler:
• Rapporter om projektet för Skolverket (då de efterfrågat hur vår region jobbat i frågan ”SYV
som hela skolans ansvar”) och för att de nyfiket frågat om resultat efter vårt projekt.
• Reportage i Lärarnas Riksförbunds medlemstidning ”Skolvärlden”.
• Reportage i tidskriften ”Vägledaren”.
• Direktsändning i Radio Gotland från två kompetensutvecklingsdagar, 28/10–2019 och 7/12020, från Wisby Strand Kongresshall.
• Nyheter i GA och GT kring våra dagar i oktober 2019 och januari 2020.
• Flöden på Instagram och Facebook, dels om våra fortbildningsdagar men vi har även haft
Region Gotlands Instagramkonto två gånger för att visa upp våra arbeten.
• Nominering till Region Gotlands förnyelsepris – mässa var öppen för allmänheten, även
radion och tidningarna var där.
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv - PRAO
Muntlig och skriftlig information. Genom mejl, telefon och fysiska möten.
Aktivitet 2: Undersöka förutsättningar och stärka strukturer för genomförande av
yrkeshögskoleutbildning inom Region Gotland.
Aktiviteten har kommunicerats i många olika kanaler:
• Genom de kontaktnät till arbetsgivare Region Gotland har.
• Yrkeshögskola är numera en naturlig del i det operativa kompetensrådet.
Aktivitet 3: Undersöka förutsättningar för att starta teknik- respektive vård- och omsorgscollege.
Aktiviteten har kommunicerats i många olika kanaler:
• Reportage i lokala nyhetstidningar.
• Medverkan på olika vägledande mässor.
• Reportage på Region Gotland hemsida.
• ”Öppna hus” för presumtiva TC-studenter och deras vårdnadshavare.
• Projektledare för aktiviteten har besök näst intill samtliga högstadium för att informera
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presumtiva TC-studenter.
Aktivitet 4: Stärkt samverkan med högre utbildning i syfte att på lång sikt höja utbildningsnivån.
Inget att rapportera.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Slutrapport PRIO
Projekt

PRIO
Projektägare

Utbildnings- och arbetlivsförvaltningen
Projektledare

Johan Lindberg, Malin Nordesjö, Elin Pettersson, Magnus Thorell
Bakgrund och syfte

PRIO är en nationell insats som initierades av SKL (nuvarande SKR) och Stockholms stad
2012, med syftet att utveckla skolor utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Sedan 2015 har 22
av skolorna med Region Gotland som huvudman genomfört PRIO efter ett beslut som
fattades av dåvarande Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF).
PRIO står för Planering, Resultat, Initiativ och Organisation och tanken med
skolutvecklingsinsatsen är att den enskilda skolans organisation ska ses över utifrån de
förutsättningar som finns lokalt. Skolans eget initiativ är därför en viktig kärna i
skolutvecklingsarbetet.
Projektmål

Förväntade målsättningen enligt den målkedja som initialt presenterades av dåvarande SKL
bestod av tre huvudsakliga punkter:
1. Lärande organisation med etablering av nya processer och arbetssätt som utgår från
forskning och beprövad erfarenhet
2. Attraktiv arbetsplats där meningsfullhet och en samsyn gör att skolledning, lärare och
elever trivs bättre än tidigare, till följd av minskad arbetsbelastning genom förändrade
arbetssätt
3. Bättre studieresultat uppnås som en positiv effekt av nya processer och arbetssätt,
som har blivit förankrade och befästa i skolans organisationskultur
På Gotland var ett övergripande mål att samtliga grundskolor med Region Gotland som
huvudman skulle genomföra PRIO. I enlighet med PRIO:s intentioner var ett viktigt syfte att
synliggöra vad pedagoger och skolorna använder sin tid till. Aktiviteter såsom planeringstid,
undervisning, föräldrakontakter, möten samt samarbeten skulle sättas under lupp för att
identifiera hur de gynnar kärnuppdraget. Att fokusera på kärnuppdraget har identifierats som
en framgångsfaktor för en god arbetsmiljö då det minskar stress på arbetsplatsen, och detta
samverkades också med facken när PRIO initierades på Gotland. Ett annat mål var att stärka
och stödja rektorer i sitt arbete med den lärande organisationen, liksom att stärka och
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Postadress SE-621 81 Visby
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Webbplats www.gotland.se
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Slutrapport (mall projekt)

Slutrapport

bibehålla kompetensen vid skolorna. Att öka samsynen inom och mellan skolorna sågs också
som en del i arbetet med att skapa en likvärdig skola på Gotland.

Tillvägagångssätt

Rollfördelning och ansvar inom PRIO
Region Gotland har som en av flera regioner och kommuner i Sverige valt att genomföra
PRIO, och SKL (nuvarande SKR) har säkerställt att PRIO motsvarat de deltagande
kommunernas förväntningar. Detta har möjliggjorts genom att arbetet har utvärderats på
nationell nivå, att förändringsledarna har fått tillräcklig utbildning samt att relevanta avtal har
upprättats.
Region Gotland har utsett en styrgrupp där politiker i form av nämndordförande, fackliga
representanter, avdelningschefer, skolledare samt förändringsledare har deltagit. I denna
styrgrupp har ramar för PRIO:s genomförande upprättats och följts upp vid regelbundna
styrgruppsmöten. Styrgruppens roll har också varit att särskilt stödja skolledningen genom att
fatta strategiska beslut och fortlöpande informera ansvarig nämnd/förvaltning om läget i
PRIO. Region Gotland har också följt upp och utvärderat förändringar i organisationen och
verkat för att förändringsledarna med stöttning av förvaltningsstaben kan genomföra sitt
uppdrag.
Uppdraget som förändringsledare har varit utformat som ett regionövergripande
försteläraruppdrag där de fyra förändringsledarna har arbetet 50% med PRIO och 50% som
undervisande lärare på sina respektive skolor. Förändringsledarnas övergripande funktion har
varit att planera, leda och följa upp det löpande arbetet på skolorna. Detta har gjorts genom
att leda framtagandet och anpassningen av arbetssätt, metoder och verktyg. Särskild vikt har
lagts vid att stötta skolledningen i att säkerställa att framtagna arbetssätt, metoder och verktyg
används på skolan på kort och lång sikt. En stor del av förändringsledarnas arbete har varit
att fortlöpande dokumentera arbetet, utvärdera det och föreslå eventuella förändringar av
arbetssätt och metoder för att ytterligare tillmötesgå skolans utvecklingsbehov.
Även om de huvudsakliga direktiven och ramarna för PRIO-arbetets genomförande har
kommit från huvudmannanivå, har det varit skolledningen som äger och leder
förändringsarbetet på den deltagande skolan i samråd med förändringsledarna. Skolledningen
har vidare förväntats garantera att av förändringsledarna föreslagna förändringar har
genomförts inom givna ramar. Därtill har det varit skolledningens ansvar att följa upp och
utvärdera resultaten på skolan på kort och lång sikt.
Arbetsmodell
Arbetet med PRIO följer en av SKL utarbetad modell som har fyra faser:
1. Förberedelse. Inför skolans arbete med PRIO initieras kontakter mellan huvudman
och skolledning på den aktuella skolan, där förändringsledarna har det huvudsakliga
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ansvaret för att introducera arbetet på skolan. Det innebär exempelvis att presentera
tidsplaner, förutsättningar och målsättningar för skolledning och pedagoger.
Skolledningen ska i sin tur säkerställa att lämpliga förutsättningar finns för att kunna
bedriva ett kvalitativt utvecklingsarbete. Huvudmannen stöttar skolledning och
förändringsledare inför det fortsatta arbetet genom att riskanalys genomförs och
utvärderas.
2. Kartläggning. Syftet med kartläggningsfasen är att skapa en bild av skolans nuläge.
Detta görs genom djupintervjuer, verksamhetsbesök, mötesobservationer,
tidsmätning och enkätfrågor. Därtill görs en grundlig genomgång av information som
finns tillgänglig gällande exempelvis elevresultat, medarbetarenkäter,
skolinspektionsanmälningar och så vidare. Under kartläggningens slutförande
presenterar förändringsledarna underlaget för skolledningen, och man tar gemensamt
fram förslag på fokusområden utifrån ett för ändamålet framtaget skattningsverktyg.
Fokusområdena presenteras därefter för samtliga pedagoger.
3. Lokal anpassning. Utifrån de identifierade fokusområdena utvecklar pedagoger och
skolledningen tillsammans med förändringsledarna lokala arbetsstrategier. Dessa
strategier grundar sig på aktuell forskning och beprövad erfarenhet och utgår från
skolans behov och förutsättningar. Arbetet genomförs i mindre grupper och de
utarbetade arbetssätten kommuniceras under fasens slutskede till samtlig pedagogisk
personal.
4. Genomförande. Under genomförandefasen prövar pedagogerna de nya arbetssätten
och förändringsledarna utvärderar kontinuerligt skolans erfarenheter. Under fasens
slutskede sammanställer förändringsledarna skolans arbete med PRIO i en så kallad
handbok. I handboken presenteras en handlingsplan för förändrade arbetssätt utifrån
de lärdomar man har dragit under PRIO-arbetet.
Skolans fortsatta arbete med PRIO
Handboken är det dokument som definierar skolans utförda förändringsarbete och vägleder
skolan i det fortsatta arbetet. Den ska vara transparent, känd av alla som arbetar på skolan
och en del av skolans organisationskultur. Därtill ska den vara ett stöd för ny personal då den
definierar arbetssätt och tidslinjer som påverkar läsårsplanering eller andra återkommande
aktiviteter. Tilläggas bör dock att handboken är ett levande dokument där förändringar i
arbetssätt kan justeras fortlöpande. Det är därför av stor vikt att handboken aktualiseras
kontinuerligt om PRIO ska bli en beständig del av skolans arbete framöver.
Ekonomi
(tkr och timmar)

TKR

Budget

4 414 740

Utfall

4 643 103

Avvikelser

- 228 363

Tid (tim)

Kommentar

2019 var inte personalkostnader
budgeterade. Övriga år har budgeten
hållits eller gett ett överskott.

3 (18)

Region Gotland
Slutrapport (mall projekt)

Slutrapport

Resultat och analys
Måluppfyllelse

Grundskolor på Gotland som har genomfört PRIO
Sedan 2015 är det 20 grundskolor på Gotland som har fullföljt PRIO.
Därtill finns det två skolor som, på grund av att projektet skulle avslutas,
endast hann genomföra kartläggningen. Följande skolor har genomfört
PRIO*:
Solbergaskolan (vt 2015)
Högbyskolan (ht 2015)
Lyckåkerskolan (vt 2016)
Solklintskolan (vt 2016)
Dalhem skola (ht 2016)
Endre skola (ht 2016)
Norrbackaskolan (ht 2016)
S:t Hansskolan (vt 2017)
Lärbro skola (ht 2017)
Fårösundsskolan (ht 2017)
Garda skola (ht 2017)
Stånga skola (ht 2017)
Västerhejde skola (ht 2018)
Eskelhem skola (ht 2018)
Fole skola (ht 2018)
Stenkyrka skola (ht 2018)
Humlegårdsskolan (vt 2019)
Alléskolan (vt 2019)
Väskinde skola (ht 2019)
Tjelvarskolan (ht 2019)
Romaskolan (vt 2020, endast kartläggning)
Vänge skola (vt 2020, endast kartläggning)
* Årtalen inom parentes anger när skolan påbörjat sitt PRIO-arbete. I de
flesta fall genomfördes arbetet under två terminer.

Måluppfyllelse enligt SKL:s målkedja
Mål 1: Lärande organisation med etablering av nya processer och
arbetssätt som utgår från forskning och beprövad erfarenhet
Utifrån de kartläggningar som har gjorts på Gotland, vilket också
bekräftas av SKL i rapporten Lärande skolorganisation? – En utvärdering av
fyra års arbete med PRIO (SKL, 2018), är det några fokusområden som har
identifierats mer frekvent än andra. Här återfinns bland annat observation
och återkoppling, gemensam undervisningsplanering samt mötesstruktur
och möteseffektivitet. Dessa fokusområden har samtliga bidragit till att
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uppfylla målen för att utveckla en lärande organisation, men
uppfattningen om hur väl dessa mål har uppfyllts varierar på olika enheter.
På de gotländska grundskolorna har 65% av skolorna arbetat med
fokusområdet Observation och återkoppling. Fokusområdet har främst handlat
om att pedagoger gör strukturerade verksamhetsbesök hos varandra med
kvalitativ återkoppling. Även skolledare har gjort verksamhetsbesök enligt
samma princip. Utvärderingen som förändringsledarna har gjort, där
resultat från uppstartsåret har jämförts med utvärderingsåren 2019/20,
visar viss ökning i önskan om att få återkoppling på sitt arbete från
kollegor, medan önskemålen om att få återkoppling från rektor har
minskat. Hur ofta pedagogerna får återkoppling från en annan vuxen har
dock inte ökat nämnvärt (se Figur 1).
Figur 1: Utvärdering av fokusområdet Observation och återkoppling
Fråga
B7. När fick du feedback på en
lektion du hållit av en vuxen?
B8. Hur ofta skulle du vilja få
feedback på ditt arbete från en
kollega?
B9. Hur ofta skulle du vilja få
feedback på ditt arbete från
skolledare?

Vid PRIOstart
3,08

Vid
utvärderingsår
3,3

Förändring

2,28

2,74

20%

2,51

2,23

-11%

7%

Värdena i tabell B7 motsvarar: 0 = vet ej, 1 = mer sällan, 2 = mer än 6 mån sedan, 3 = senaste halvåret, 4 =
den här månaden, 5 = den här veckan
Värdena i tabell B8 motsvarar: 1 = mer sällan, 2 = varje termin, 3 = varje månad, 4 = varje vecka, 5 = flera
gånger i veckan
Värdena i tabell B9 motsvarar: 1 = mer sällan, 2 = varje termin, 3 = varje månad, 4 = varje vecka, 5=flera
gånger i veckan

Förändringsledarnas kontinuerliga utvärderingar under PRIO-processen
visar att pedagogerna har upplevt fokusområdet som positivt, då det
uppfattas ha bidragit till ökad samsyn kring undervisning och/eller elever.
Observationerna har setts som positiva då de dessutom har bidragit till
reflektioner kring sitt eget lärande. Viss oro för att bli bedömd, både som
person och i sin profession, har funnits, särskilt då även skolledare har
gjort verksamhetsbesök. I slutändan upplever pedagogerna ändå att de har
stärkts i sin yrkesroll när strukturen och syftet med observationerna har
presenterats i kollegiet.
80% av de gotländska grundskolorna tilldelades fokusområdet Gemensam
undervisningsplanering. Förändringsledarnas kartläggningar har visat att
pedagoger i största utsträckningen planerar undervisning enskilt. I de fall
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man har planerat gemensamt har det främst handlat om att koordinera
praktiska frågor eller enstaka lektionsmoment. Förändringsledarna har
kunnat konstatera att pedagoger mer sällan gör långsiktiga planeringar
med ett mer skolövergripande fokus. Pedagoger ger uttryck för att ”den
röda tråden” i verksamheten saknas. Man söker hellre stöd i läromedel
eller söker inspiration på internet än att planera tillsammans och utnyttja
varandras kompetenser.
Den jämförande utvärderingen, som beskrivs ovan, visar att frekvensen av
hur ofta pedagoger diskuterar och planerar lektioner eller specifika
lektionsmoment tillsammans inte har ökat utan istället minskat något.
Frekvensen av hur ofta man planerar övergripande undervisningsområden
eller planerar och koordinerar mer praktiska frågor med andra lärare har
inte förändrats sedan PRIO-starten (se Figur 2).
FIGUR 2: Utvärdering av fokusområdet Gemensam undervisningsplanering
Fråga

Vid PRIOstart

Förändring

3,87

Vid
utvärderingsår
3,52

B3. Hur ofta diskuterar och planerar du
lektioner eller specifika
undervisningsmoment gemensamt?
B4. Hur ofta planerar du övergripande
områdesplaneringar gemensamt med
andra lärare?
B5. Hur ofta planerar och koordinerar du
mer övergripande praktiska frågor med
andra lärare?

2,47

2,45

-1%

3,96

4,00

1%

-9%

Värdena i tabellen motsvarar samma frekvenser: 1 = mer sällan än varje termin, 2 = varje termin, 3 = varje
månad, 4 = varje vecka, och 5 = varje dag

Förändringsledarnas kontinuerliga utvärdering under PRIO-arbetets
genomförande slår fast att många pedagoger upplever det som känsligt att
gå in och styra över varandras planeringsarbete. Det har också varit svårt
att enas kring vad gemensam undervisningsplanering ska innehålla, och
många pedagoger har haft en önskan om att lektionsplaneringen ska vara
temabaserad där pedagoger samplanerar över ämnes- och årskursgränser.
Att planera undervisningsmetoder och specifika lektionsmoment
gemensamt ger dock en större positiv effekt på elevernas lärande och
bidrar till att skapa en samsyn kring skolans pedagogiska uppdrag.
Möteseffektivisering har varit ett fokusområde för 36% av skolorna på
Gotland. Kartläggningarna har visat att möten ofta upplevs som
ineffektiva då dessa främst ägnas åt praktisk information och elevärenden.
Pedagogerna har uttryckt det som att man beskriver symptom istället för
att hitta strategier som förebygger problem. Det har även funnits en
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allmän frustration över avsaknaden av tydliga mötesstrukturer med
exempelvis dagordning, syfte och mötessekreterare. Information som
skulle kunna spridas via digitala kommunikationsvägar har ofta fyllt
mötestiden, när tiden istället hade kunnat användas för att fatta beslut och
utse ansvariga för genomförande.
Förändringsledarnas utvärdering av fokusområdet har visat att
möteseffektiviteten försiktigt har förändrats till det positiva, även om
förändringen är liten. Trots detta svarar den större delen av pedagogerna
”instämmer delvis” på utvärderingsfrågorna om information sprids
effektivt, om skolan har en bra mötesstruktur och om skolans möten är
tidseffektiva och har ett tydligt syfte (se Figur 3).
FIGUR 3: Utvärdering av fokusområdet Möteseffektivitet
Fråga
B19. Spridning av information
mellan lärare och skolledning
fungerar effektivt
B22. Skolan har en bra
mötesstruktur
B23. Alla skolans möten är
tidseffektiva och har ett tydligt
syfte

Vid PRIOstart
2,08

Vid
utvärderingsår
2,24

Förändring

2,07

2,32

12%

1,80

2,00

11%

8%

Värdena i tabellen motsvarar samma frekvenser: 0=vet ej, 1=instämmer inte alls, 2=instämmer delvis,
3=instämmer helt

Förändringsledarnas kontinuerliga utvärdering av fokusområdets
genomförande visar att detta fokusområde ofta har upplevts som positivt,
eftersom fokusområdet direkt har bidragit till en förändring av arbetssättet
på skolan. Många pedagoger lyfter att PRIO har bidragit till att få igång
kollegiala lärandeprocesser där fokus har legat på pedagogik istället för
administration och att ”släcka bränder” som uppkommer i den dagliga
verksamheten.
Kontinuerlig förbättring av fritidshemmet har varit ett återkommande
utvecklingsområde för öns fritidshem. Kartläggningen har visat att en stor
del av de aktiviteter som erbjuds på fritidshemmet saknar förankring i
fritidshemmets läroplan och att planeringen till ofta sker utifrån
personalens intressen och kompetenser. Kartläggningen visade också att
det ofta är vattentäta skott mellan fritids och skola, vilket innebär att man
inte tar tillvara på varandras kompetenser till att jobba kompensatoriskt
och komplettera varandras verksamheter.
Fokus för fritidshemmet har under PRIO-arbetet därför legat på att
implementera läroplanen för all personal och introducera arbetet med
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fritidspedagogisk planering, så kallade FRIPP:ar. Flera fritidsgrupper har
även tagit fram ett årshjul för att skapa förutsättningar för samplanering
och ökad transparens mellan skolans och fritidshemmets arbete.
Förändringsledarnas utvärdering visar att fritidshemmets personal blivit
mer förtrogen med läroplanen och att man börjat arbeta mer målstyrt
utifrån den. Förändringsledarna upplever att PRIO:s arbete har hjälpt till
att höja statusen på fritidshemmets arbete gentemot elever,
vårdnadshavare och övrig skolpersonal genom att påvisa vilket viktigt
komplement till skolan som dess verksamhet utgör.
Värt att notera är att fritidshemmet ej utvärderas specifikt i SKL:s rapport
Lärande skolorganisation? – En utvärdering av fyra års arbete med PRIO. (SKL
2018)
Region Gotland har under den nuvarande förstelärarperioden, 2018–2020,
inrättat en förstelärartjänst för en fritidspedagog som ytterligare betonar
fritidshemmets betydelse för öns skolor. Den 1: a juli 2019 kom det
dessutom krav på att en legitimerad fritidspedagog ska ansvara för
fritidshemmets verksamhet.
Skolledarnas utvärdering av Mål 1
I samband med att beslutet togs att PRIO avslutas i juni 2020 har
förändringsledarna genomfört en utvärdering 2019/20 med skolledare
som har fått ge sin syn på vad utvecklingsinsatsen har bidragit med i deras
verksamheter. Till skillnad från de utvärderingar som gjorts av
pedagogerna finns det inga startvärden för skolledarna. Därmed kan man
inte utläsa någon utveckling eller förändringsfaktor. Av de svarande visar
undersökningen att rektorerna upplever PRIO som ett ledningsstöd eller
delvis som ett ledningsstöd, vilket medelvärdet på 3,57 av 5 visar.
Skolledarna är överens om att PRIO:s skattningsverktyg har givit en
rättvis bild av skolornas styrkor och svagheter, och de fokusområden som
därigenom har ringats in. De styrkor med PRIO som rektorerna lyfter
fram är framför allt utveckling av kollegialt lärande, möteseffektivitet,
professionsutveckling samt ökat fokus på forskning och beprövad
erfarenhet.
Genom skolledarnas utvärdering av PRIO har vissa utmaningar kunnat
identifieras. En av dessa har varit att man som skolledare inte känner att
man har ägt arbetsprocessen och därför inte har sett effekterna av arbetet.
Detta i kombination med att andra skolutvecklande insatser har inletts
samt avsaknad av uppföljning och stöttning, har gjort att det ibland har
upplevts svårt att ta över förändringsarbetet från förändringsledarna och
driva den framtagna strategin vidare.
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Utvärderingen visar också att rektorerna skattar informationsflöden och
möteseffektivitet på skolorna som fungerande och givande, vilket
medelvärdena 4,57 för informationsflöden och 4,0 för möteseffektivitet
visar. Även på frågan om huruvida skolan har höga förväntningar så
skattar rektorerna detta högt, med 4,14 som medelvärde. Hur höga
förväntningar definieras och hur detta avspeglas i verksamheten är däremot
inget som har utvärderats.
Mål 2: Attraktiv arbetsplats där meningsfullhet och en samsyn gör
att skolledning, lärare och elever trivs bättre än tidigare, till följd av
minskad arbetsbelastning genom förändrade arbetssätt.
SKL:s rapport Lärande skolorganisation? – En utvärdering av fyra års arbete med
PRIO (SKL, 2018) omfattar inte vilka effekter PRIO har haft på skolans
attraktionskraft. Detta främst på grund av svårigheter med att hitta och
samla in resultatdata, samt att på ett relevant sätt jämföra dessa data. I
rapporten lyfter SKL att detta kan vara något att utvärdera framåt i tiden.
Förändringsledarnas reflektion är att pedagogerna på de skolor som har
genomfört PRIO har stärkts i sitt kollegiala lärande. Detta har visat sig i de
fortlöpande utvärderingar som har genomförts under arbetets gång.
Kartläggningarna har visat att skolornas mötesstruktur,
kommunikationsvägar och roller/beslutsvägar har behövt ses över. Det
har då främst handlat om möten som personalen upplever som
ineffektiva, vilket även förändringsledarna har noterat genom
mötesobservationer. En tydligare kommunicerad dagordning har i de
flesta fallen varit en åtgärd som har fått snabba och positiva effekter. Det
har därmed också bidragit till att man som medarbetare upplever en ökad
tydlighet och att man blir en naturlig del av skolan utvecklingsarbete.
Under åren som PRIO har genomförts har det skett stora förändringar i
den digitala utvecklingen på de gotländska skolorna. Inom regionen har
man aktivt satsat stora resurser på att datortätheten ska öka på de olika
skolorna och både elever och pedagogisk personal ska ha tillgång till
digital hårdvara i någon form. Det kan dock konstateras att det ser olika ut
på olika skolor och den digitala kompetensen hos pedagoger, och på
längre sikt också eleverna, torde därmed också vara varierad. Ambitionen
inom regionen har vidare varit att skolorna ska använda samma digitala
plattformar och digitala kommunikationskanaler. Men i och med att
datortäthet och digital kompetens skiljer sig åt mellan olika skolor har
förändringledarna kunnat konstatera att det saknas en samsyn gällande
vilka kommunikationskanaler som verkligen ska användas. Detta
kompliceras ytterligare av att en och samma rektor kan vara skolledare för
flera mindre skolor och att skolans val av kommunikationsvägar av
tradition kan te sig varierat. På vissa håll har man föredragit analoga
veckobrev, på andra skolor använder man informationstavlor, medan man
på vissa enheter har kommit längre med de digitala kommunikations-
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vägarna. Det kan även se olika ut inom den enskilda skolenheten, där
exempelvis skolan använder en kommunikationskanal och fritidshemmet
en annan. Genom PRIO har skillnaderna som finns belysts, vilket i sin tur
har bidragit till en ökad samsyn såväl inom som mellan skolenheterna.
Tydligheten kring roller och beslutsfattande processer är den tredje och
sista aspekten som har färgat trivsel och psykosocial arbetsmiljö vid de
olika skolenheterna på Gotland. Som tidigare nämnts är vissa skolledare
ansvariga för flera skolor och det kan därför vara svårt att vara fysiskt
närvarande på alla enheter i den mån som personalen önskar. Detta har i
förlängningen lett till att skolledare delegerat arbetsuppgifter, vilka inte
alltid har förankrats på ett tillfredsställande sätt i kollegiet. En konsekvens
av detta har varit att det ibland kliver fram informella ledare som kan bidra
med ett positivt såväl som ett negativt arbetsklimat. En annan konsekvens
av en fysiskt frånvarande skolledare, kan leda till osäkerhet kring vilka
mandat pedagogerna har att fatta beslut som rör den egna verksamheten.
När skolledaren inte är närvarande kan det också uppfattas som om
skolledaren fattar snabba beslut som inte är tydligt förankrade i kollegiet
eller att fattade beslut inte återkopplas. Detta kan på kort och lång sikt
skapa irritation i verksamheten.
Sammanfattningsvis kan förändringsledarna konstatera att identifieringen
av fokusområden som gäller mötesstruktur, kommunikationsvägar och
beslutsfattande och roller har varit arbetsområden där förändringar har
kunnat implementerats omgående och på ett naturligt sätt. I och med att
dessa arbetssätt har strukturerats upp har arbetsbelastningen minskat
genom effektivare möten och kommunikationssätt. Därtill har en ökad
transparens bidragit till att medarbetarna känner sig mer delaktiga i
organisationen, vilket i sin tur har lett till att arbetet upplevs mer
meningsfullt. Förändringsledarnas analys är att dessa positiva effekter har
haft snabbt genomslag i verksamheten och det har inom dessa områden
varit relativt lätt för skolorna att driva igenom förändringen tillsammans.
När man kommer till förändringar som kräver ett mer långsiktigt arbete
har förändringsledarna konstaterat att det på vissa håll har funnits ett
större motstånd till att förändra rådande arbetssätt. Det har då inte främst
handlat om en ovilja att ta till sig nya arbetsmetoder, utan en oro för ökad
arbetsbelastning då det parallellt med PRIO har genomförts ett flertal
andra utvecklingsinsatser. Här återfinns exempelvis Läslyftet, Tillgängliga
lärmiljöer och STL (Skriva sig Till Lärande), samt omfattande insatser
gällande digitalisering. Upplevelsen hos pedagogerna på skolorna är därför
att PRIO har blivit ytterligare en pålaga, som kräver att man sätter sig in i
en ny utvecklingsåtgärd innan tidigare insatser har hunnit implementeras
ordentligt och fått fäste i organisationen. Systematiska utvärderingar och
kvalitativa uppföljningar saknas ofta, vilket gör att skolutvecklingsinsatserna på lång sikt blir verkningslösa. Utifrån detta vill
förändringsledarna understryka vikten av att från huvudmannahåll se över
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vilka utvecklingsinsatser som pågår på skolorna och vilka som är på gång.
Enligt PRIO:s principer får också skolutvecklingsinsatserna större effekt
när de utgår från skolenheternas egna behov än när insatserna är centralt
beslutade utan tydlig förankring i verksamheten.
Mål 3: Bättre studieresultat uppnås som en positiv effekt av nya
processer och arbetssätt, som har blivit förankrade och befästa i
skolans organisationskultur.
I SKL:s rapport Lärande skolorganisation? – En utvärdering av fyra års arbete
med PRIO (SKL, 2018) slår man fast att det är svårt att se att PRIO har
haft någon positiv påverkan på elevers studieresultat, när man jämför med
andra skolor som inte har genomfört PRIO. Man drar också den
slutsatsen att PRIO:s grundantagande att det tar 4–6 år för att se positiva
studieresultat inte heller stämmer: man menar att det kan ta ännu längre
tid än så för att se positiva effekter i elevers studieresultat, som en följd av
en skolas förändringsarbete. En annan slutsats dåvarande SKL drar är att
PRIO per se inte är en metodik för att särskilt utveckla
undervisningspraktiken. PRIO:s funktion har snarare varit att belysa och
sätta fingret på specifika fokusområden på skolorna, där nya arbetssätt
och processer hamnar i fokus. Rapporten slår ändå fast att
utvecklingsarbeten värdesätts högt av pedagogerna, vilket indirekt torde
ha en positiv effekt på elevers studieresultat även om det är svårt att
identifiera mätbara skillnader i resultaten.
Då PRIO på Gotland inleddes 2015 går det således, enligt SKR:s
bedömning, endast att dra slutsatser kopplade till elevresultat på fyra
gotländska skolor: Solbergaskolan, Högbyskolan, Lyckåkerskolan och
Solklintskolan. Figuren nedan visar att det är svårt att se några större
förändringar utifrån det underlag som presenteras, vilket också styrker de
slutsatser som SKR drar i sin rapport.
Åk 6

Solberga
Högby
Lyckåker
Solklint

Ma
Eng
Sv
Ma
Eng
Sv
Ma
Eng
Sv
Ma
Eng
Sv

Andel elever
med betyg
A-E NP
2015
95
95
95
73
90
94
96
98
98
90
90
100

Andel
elever med
betyg A-E
2015
93
93
95
94
89
100
96
98
96
91
95
95

Andel elever
med betyg
A-E NP
2019
94
92
94
94
88
83
95
98
98
100
100
87

Andel elever
med betyg
A-E
2019
70
75
79
75
85
79
93
93
91
100
100
95
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Åk 9
Solberga
Högby
Solklint

Åk 9
Solberga
Högby
Solklint

Fullständiga betyg åk 9
2019
81
68
66

2015
75
82
81

Meritvärde
2015
223,1
219,8
218,3

Salsavärde*
2015
222
0,5%
206
6,7%
232 -5,9%

Meritvärde
2019
232
208,6
213,4

Salsavärde
2019
239 -2,9%
211 -1,1%
204
4,6%

*SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser).
Analysverktyget SALSA presenterar skolors resultat av slutbetygen i
årskurs 9 efter att viss hänsyn har tagits till elevsammansättningen. I
SALSA är det föräldrarnas utbildningsnivå och fördelningen
pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade elever som utgör
bakgrundsfaktorerna. SALSA ska inte användas för att rangordna skolor.
Källa: www.skolverket.se
ÅK 9

Solberga
Högby
Solklint

Ma
Eng
Sv
Ma
Eng
Sv
Ma
Eng
Sv

Andel
elever
med betyg
A-E NP
2015
92
96
97
94
99
99
81
86
100

Andel
elever med
betyg A-E
2015
84
86
96
91
99
96
83
86
91

Andel
elever med
betyg A-E
NP
2019
94
94
96
92
93
98
87
93
96

Andel
elever med
betyg A-E
2019
87
93
98
84
91
88
88
93
93

Värt att notera är att det under tiden som PRIO genomförts också har
bedrivits andra skolutvecklingsinsatser som kan ha påverkat elevers
studieresultat. Andra faktorer som flyktingvågen 2015 eller ökad
digitalisering kan också haft en påverkan på studieresultaten, liksom
personal- och skolledaromsättning.
Måluppfyllelse enligt lokala mål i Region Gotland
På Gotland var ett övergripande mål att samtliga grundskolor med Region
Gotland som huvudman skulle genomföra PRIO. Ett annat mål var att
stärka och stödja rektorer i sitt arbete med den lärande organisationen,
liksom att stärka och bibehålla kompetensen vid skolorna. Att öka
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samsynen inom och mellan skolorna sågs också som en del i arbetet med
att skapa en mer likvärdig skola på Gotland. Ytterligare ett mål var att
synliggöra vad pedagogerna och skolorna använder sin tid till och vilka
aktiviteter som gynnar kärnuppdraget.
Förändringsledarnas reflektion över Region Gotlands lokala mål
När PRIO avslutas i juni 2020 kommer inte samtliga grundskolor på
Gotland att ha genomfört arbetet. Detta innebär att målet att PRIO ska
bidra till att skapa en samsyn inom och mellan skolorna inte har uppfyllts.
Däremot kan givetvis andra utvecklingsinsatser leda till ökad samsyn och
likvärdighet.
Utvärderingen som genomfördes med rektorer och biträdande rektorer
2019/20 visar att skolledare till stor del har sett PRIO som ett positivt
ledningsstöd (se Mål 2 ovan) och därmed kan det konstateras att detta mål
är uppnått.
Målet att identifiera vad skolorna och lärarna använder sin tid till har på de
skolor som genomgått PRIO uppfyllts initialt genom den tidsmätning som
pedagogerna utfört under kartläggningsfasen. Genom lektion- och
mötesobservationer under samma fas har förändringsledarna också kunnat
komplettera den bild som pedagogerna gett uttryck för. Under arbetet i
den lokala anpassningsfasen och genomförandefasen har ytterligare
konstateranden kunnat göras för att synliggöra vad tiden används till samt
vilka aktiviteter som gynnar kärnuppdraget.
De slutsatser man kan dra är att pedagogerna arbetar för mycket enskilt, i
förhållande till vilka möjligheter till samarbeten som finns. I de forum för
samarbeten som är återkommande på skolorna, d.v.s. möten, har det visat
sig att möteseffektiviteten generellt sett skulle kunna ökas då det ofta är
svårt att hålla strukturen vid möten. En annan tendens finns till att man
vidare beskriver uppkomna problem i stället för att åtgärda dem. Beslut
fattas mer sällan och i de fall detta görs är det mestadels av administrativ
eller praktisk karaktär. Det är med andra ord mer sällsynt att det handlar
om pedagogiska frågor. Just pedagogiska frågor och strategier torde
rimligtvis vara aktiviteter som gynnar kärnuppdraget, och på de skolor där
PRIO genomförts har detta påtalats och poängterats genom de
fokusfokusområden som valts. Alla möjligheter finns alltså att
effektivisera tiden och att fokusera på aktiviteter som är skolutvecklande.
Sedan är det upp till varje skola att fortsätta det arbete som påbörjats även
efter att aktivitetsplaner och arbetssätt definierats i handboken, och
förändringsledarna slutfört sitt uppdrag vid skolan. Därför är det också
viktigt att arbetet fortsätter att utvärderas kontinuerligt från
huvudmannanivå.
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Tid

2015–2020

Analys av
avvikelser

Att PRIO har haft en positiv effekt på skolors skolutveckling är någonting
som förändringsledarnas löpande utvärderingar har vittnat om. Däremot
kan man reflektera över sådant som inte har synts i formella sammanhang
som utvärderingar eller resultatsammanställningar. Det kan då handla om
information som har lyfts under informella möten eller reflektioner som
förändringsledare har gjort tillsammans och i samråd med andra
funktioner på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
En första slutsats som vi kan dra är att nästan alla skolor tycker att PRIO
har gjort en rättvis skattning av skolans förutsättningar och därefter tagit
fram relevanta utvecklingsområden. Därmed har en av PRIO:s
grundläggande principer, att skolutveckling ska utgå från den enskilda
skolans behov, uppfyllts och en möjlighet att arbeta utifrån skolans egna
initiativ möjliggjorts. Frågan som då borde ställas är varför många skolor
får liknande fokusområden, det vill säga gemensam undervisningsplanering,
observation och återkoppling samt möteseffektivitet. Precis som SKL slår fast i sin
rapport (2018) tycks det finnas systemfel även på de gotländska skolorna,
då samma fokusområden identifieras gång på gång.
Trots att de fokusområden som förändringsledarna identifierat accepterats
av skolorna, finns det dock en viss “förändringstötthet” på de gotländska
skolorna. Insatserna som sådana har överlag upplevts som positiva, men
då de flesta satsningarna har kommit från förvaltningens håll och inte från
skolornas specifika behov, har det varit en utmaning för
förändringsledarna att förankra de nya arbetssätten som PRIO har
medfört. Här har det legat i skolledarnas intresse och ansvar att säkerställa
att arbetet med PRIO har förts på en kvalitativ nivå, där också kommande
utvärderingar fyller en viktig funktion för att bibehålla förändrade
arbetssätt. Generellt sett är man dock förändringsbenägna på de
gotländska skolorna, men förvaltningen måste se över
fortbildningsbehoven så att de blir beständiga genom att sammanhang och
meningsfullhet skapas. Tiden är vidare någonting som pedagoger ser som
en bristvara, men genom att se över organisationsstrukturer i
verksamheten frigör man på sikt arbetstid vilket också är ett av PRIO:s
huvudsyften. Som en del av arbetet med organisationsstrukturer
poängterar förändringsledarna särskilt de verksamhetsspecifika
utmaningar som finns inom fritidshemmets verksamhet.
Svårigheter som annars lyfts fram på de gotländska skolorna är hur
förekomsten av elever med särskilda behov ökar i elevgrupperna och att
det i sig bidrar till utmaningar som man på skolan själv inte anser sig
kunna rå över. Detta blir dock något motsägelsefullt då pedagoger i
kartläggningen gärna lyfter det goda arbetsklimatet och goda
sammanhållningen på skolorna. Ett gott arbetsklimat borde rimligen skapa
naturliga förutsättningar för pedagogiska samarbeten där elevernas
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utveckling hamnar i fokus. Pedagogerna månar ändå väldigt mycket om
eleverna, och att det är “allas elever” är något som ofta slås fast. Därför
borde en samsyn där pedagogerna fokuserar på sin egen
förändringsbenägenhet i stället för elevernas, vara av vikt för skolans
utveckling.
När det kommer till skolors förändringsbenägenhet handlar det också om
att etablera ett metaspråk som är känt på skolorna. Både djupintervjuer
och enkätsvar under kartläggningsfasen har dock visat att innebörden
kring olika begrepp inte överensstämmer mellan samtliga pedagoger,
skolledning och förändringsledare. Man skulle kunna benämna det som att
en form av begreppsförvirring råder, där samma begrepp har olika innebörd
för olika individer. Att man inte har en samsyn kring ett av de vanligast
förekommande fokusområdena gemensam undervisningsplanering som i sin tur
angränsar till kollegialt lärande, skapar otydlighet kring vilka förväntningar
som finns på dessa arbetssätt. Kollegialt lärande kan för vissa betyda att
man stöttar varandra i informella sammanhang och gemensam
undervisningsplanering kan för andra innebära att man samplanerar med
en elevassistent. Men kollegialt lärande handlar om att skapa en systematik
i organisationen, där man tillsammans utvecklar skolans verksamhet, t.ex.
just undervisningsplanering. Att vara systematisk, det vill säga att pröva ett
arbetssätt flera gånger under längre tid och därefter utvärdera det, är
vidare vad beprövad erfarenhet handlar om. Personal på skolorna ser däremot
ofta beprövad erfarenhet som den erfarenhet man själv har byggt upp i sitt
eget klassrum, utan att utvärdera den och dela den med andra.
Vetenskapligt arbetssätt kan personal ha ett visst motstånd till, då man kan
ha uppfattningen att det endast handlar om att läsa och applicera
vetenskaplig text i arbetssätten. Det vetenskapliga arbetssättet innebär
snarare att ha ett förhållningssätt där man formulerar ett problem som
man sedan prövar och utvärderar för att hela tiden utveckla arbetssätten.
Höga förväntningar är ett annat begrepp där en samsyn kring innebörden
saknas. Under de djupintervjuer som har genomförts uttrycker samtliga
pedagoger att man har höga förväntningar på personal och elever, men
när det kommer till att precisera vad detta begrepp innebär i praktiken blir
diskrepansen tydlig. I arbetet med PRIO har detta inneburit att all
pedagogisk personal inte har deltagit fullt ut som förväntats, vilket till
exempel visat sig när vetenskapliga texter diskuterats i grupper eller
arbetsområden presenterats inför kollegiet. Det kan även handla om att
komma i tid till möten eller ha ett smittande engagemang som kommer
eleverna till del.
Region Gotland står inför stora utmaningar när det gäller
kompetensförsörjningen på öns skolor de kommande åren. En risk som
PRIO har identifierat på Gotland är att de mindre enheterna och skolor
på landsbygden har stora svårigheter med att rekrytera behörig personal.
Orsaken till det skulle kunna vara att man hellre vill ingå i ett större
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kollegialt sammanhang där fokus ligger på pedagogiska diskussioner och
där det finns stora möjligheter att sprida och ta del av goda exempel.
En begränsning som har identifierats på mindre enheter är att det
pedagogiska uppdraget får stå tillbaka för arbetsuppgifter som är av mer
praktisk karaktär som till exempel täcka upp för kollegors frånvaro. Den
pedagogiska bördan ökar även om man är ensam i sitt ämne och förväntas
driva skolutvecklande frågor på egen hand eller vid bedömning av
nationella prov. Detta blir särskilt tydligt på små enheter med rektorer
som ansvarar för flera skolor.
För att en skola ska bli framgångsrik måste det finnas en kollektiv känsla
av samhörighet, där alla som arbetar på skolan strävar mot samma mål
och tar ett individuellt och gemensamt ansvar för att uppnå dessa resultat.
Skolforskaren John Hattie listar i sin forskning den kollektiva samsynen
som den viktigaste påverkansfaktorn för elevernas studieresultat. Att
pedagoger och skolledare därför söker sig till större sammanhang där det
finns möjlighet att tillsammans med andra kollegor arbeta
skolutvecklande, torde därför vara ett naturligt steg för de pedagoger som
vill utveckla sin undervisning. Region Gotland måste därför verka
uppmuntrande för att främja kollektiva, skolutvecklande samarbeten där
elevernas måluppfyllelse på lång sikt höjs. Genom strukturerad Planering
där Resultat är i fokus, kan alla de gotländska skolorna utifrån sina egna
Initiativ och en välgenomtänkt Organisation lyckas!

Rekommendationer framåt från projektledaren

För att skolor ska lyckas i sitt utvecklingsarbete är det av vikt att pedagogerna ges möjlighet
att få fokusera på ett fåtal insatser samtidigt. Bland lärarna på de gotländska skolorna uttrycks
en frustration över att inte hinna sätta sig in i och implementera nya arbetssätt i verksamheten
innan nästa utbildningsprojekt presenteras. Därför behöver huvudmannen se över vilka
utvecklingsinsatser som redan är igång på skolorna, innan nästa introduceras för att de ska
kunna etableras fullt ut på skolorna. Förändringsarbete tar tid och det är därför viktigt att
skolorna har strategier för att “hålla i och hålla ut”.
Vad som också är betydelsefullt är att skolorna har en uttalad arbetsgång för hur det fortsatta
arbetet med PRIO ska se ut. För även om det är rektor som är ytterst ansvarig för att driva
utvecklingsarbetet vidare, är det viktigt att arbetssätten är väl förankrade i kollegiet då
organisatoriska förändringar sker kontinuerligt. Ett viktigt förfarande är att man utser
nyckelpersoner för respektive fokusområde, eftersom det är de som tillsammans med rektor
aktualiserar arbetssätten och ser till att arbetet i praktiken genomförs. Ett annat viktigt
förhållningssätt är att handlingsplanens mål som finns specificerade i handboken är SMARTa
– Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiskt och Tidsatta – för att utvecklingsarbetet ska bli
framgångsrikt. Dessutom måste PRIO-arbetet vara inplanerat i skolans årshjul vid läsårets
start för att arbetet ska bli en naturlig del av skolans vardag. Varje fokusområdes
handlingsplan måste också revideras kontinuerligt och vara genomförbart utifrån skolans
nuvarande organisation, om arbetet ska lyckas framöver. Att kontinuerligt göra utvärderingar
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utifrån det pågående arbetet, där fokus ligger på att förbättra nuvarande arbetssätt, är också
viktigt för att utveckling i rätt riktning ska ske. Rekommendationen är att se över
systematiken för uppföljning på både rektors- och förvaltningsnivå för att kunna uppnå
projektmålen. I praktiken skulle detta kunna innebära att handboken i PRIO, liksom andra
tidigare genomförda utvecklingsinsatser, är en given punkt under
kvalitetsuppföljningssamtalet.
Under PRIO-arbetat har förändringsledarna uppmärksammat en förändrad syn på den
arbetsplatsförlagda tiden, både bland rektorer och pedagoger. Sedan arbetet med PRIO
påbörjades på Gotland 2015, har uppfattningen varit att tiden för det utförda arbetet i
klassrummet och den enskilda planeringen varit prioriterad, för att övergå till att se vikten av
gemensam arbetstid där utbyte och samarbete sker. Ett tydligare kollegialt samarbete leder till
en attraktivare arbetsplats, vilket också skapar förutsättningar för samarbeten där behöriga
lärare även kan coacha de lärare som inte är det. På detta sätt stärker och sprider man också
den beprövade erfarenheten för en mer likvärdig skola. Sammanfattningsvis måste
pedagogernas gemensamma arbetsplatsförlagda tid bli tydligare definierad genom rektors
styrning, för att öka det kollektiva, pedagogiska synsättet på skolan. Viktigt att betona är att
planeringen av tiden måste kommuniceras och förankras för att pedagogerna inte ska se detta
som ytterligare en pålaga. Men genom strukturerade mötes- och gruppkonstellationer där
även tid för informella möten och personalsociala aktiviteter ryms, ser personalen vinster med
detta och det skapas därmed en attraktivare arbetsplats.
I SKL:s rapport Lärande skolorganisation? – En utvärdering av fyra års arbete med PRIO (SKL, 2018)
lyfter man en svaghet med den arbetsmodell som skolorna arbetar utifrån under PRIO:s
implementering. Rapporten ser en risk med att skolorna “i någon mån lämnas åt sitt öde” när
man har identifierat samt valt fokusområden. Tanken med PRIO:s arbetsmodell har varit att
pedagogerna på skolorna ska vara mer självgående efter att man identifierat och definierat
fokusområden. Förändringsledarna har i och med detta intagit en mer passiv roll där deras
fokus hamnat mer på utvärdering och sammanställningar inför handboken. Men även om
förändringsledarna funnits kvar som stöd och för att också fortsättningsvis handleda skolorna
i införandet av nya arbetsprocesser, går det inte att komma ifrån att mycket av ansvaret för
genomförandet hamnat hos lärarna själva under genomförandefasen. Att skolorna i viss mån
själva har fått bestämma sina fokusområden och hur man arbetat med dem, har av SKL setts
som en viktig framgångsfaktor för förändringsarbetet, men om inte skolorna har haft
kvalitativa metod- och utvärderingsverktyg har det funnits en risk för att arbetet så
småningom runnit ut i sanden. Därför är det av största vikt att förvaltningen också
fortsättningsvis stöttar skolledning på skolorna efter att PRIO-arbetet avslutats i och med
handbokens överlämnande. Detta kan man göra genom att kontinuerligt följa upp
skolutvecklingsinsatser vid skolorna, tillhandahålla olika utvärderingsverktyg för
arbetsprocesser samt genom att föreslå kvalitetssäkra metoder för att åtgärda eventuella
utmaningar som identifierats.
Hur man utvärderar och följer upp är med andra ord kärnan i hur man får PRIO eller andra
liknande skolutvecklingsinsatser att leva vidare. Krav på att rektorer arbetar med de
skolinsatser som genomgåtts på skolorna måste också komma från förvaltningshåll för att
insatserna ska bli beständiga och en naturlig del av skolans kultur. Det må vara hänt att det
alltid kommer att vara mycket som ska hinnas med i skolans vardag och tiden kommer alltid
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att vara ett hinder om den inte används på rätt sätt. Därför blir planering avslutningsvis
någonting som förändringsledarna särskilt vill trycka på för att möjliggöra ett framgångsrikt
förändringsarbete om alla skolor ska lyckas fullt ut.
Överlämning
Hantering av
dokumentation

Slutrapport PRIO registreras i ärende BUN 2020/426 tillsammans med
relevant underlag.
Övrig dokumentation och arbetsmaterial sparas inom UAF central
förvaltning

Punkter som
återstår att göra

Presentation av slutrapport PRIO för Barn- och
utbildningsnämnden juni 2020
Presentation av slutrapport PRIO för skolledare inom avdelning
grundskola 29 maj 2020

Efterkalkyler

Uppföljningar
som ska
genomföras

Slutrapporten är en del av förvaltningens underlag i det
systematiska kvalitetsarbetet.
Slutrapport, mål och frågeställningar bör följas upp i kommande
delårsrapporter samt i kvalitetsuppföljningssamtal och
analysrapport VÅR BUN 2021
Slutrapport, dokumenterade handböcker, mål och frågeställningar
är ett viktigt underlag för avdelningschef för grundskola vid
uppföljningar av rektorer och skolenheter. Kan även användas för
de skolenheter som inte genomfört PRIO-arbetet.

Övrigt

Slutrapport godkänd

Förvaltningschef Torsten Flemming

Datum

2020-05-26
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Handlingstyp: Resultatsammanställning
Datum:2021-05-17

Resultat av enkäter till vårdnadshavare läsår 2020/2021
Kommunal förskola

Uppföljningar
av verksamhetsplan
Metod
Enkät till föräldrar och vårdnadshavare till barn i kommunal förskola genomfördes digitalt
• Föräldrar och vårdnadshavares nöjdhet med förskola, skola,
vårterminen 2021. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare med en mailadress registrerad i
Schoolsoft.
En QR-kod kopplad till enkäten samt information har skickats ut till respektive
fritidshem
förskola, där rektor varit ansvarig att sprida informationen.
• Nöjdhetsindex
Enkätfrågor
Frågorna besvaras i en tiogradig skala där 1 innebär att man inte instämmer alls och 10 att man
instämmer helt.
Resultatredovisning
Resultatet för varje fråga redovisas som ett medelvärde sammanställt för alla Gotlands
kommunala förskolor.

Årets
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Handlingstyp: Resultatsammanställning
Datum:2021-05-17

1. Svarsfrekvens
Svarsfrekvens kommunala verksamheter
Svarsfrekvens
Antal svarande
Kvinnor
Läsår 20/21
Läsår 19/20
Läsår 18/19
Läsår 17/18

34%
28%
56%
49 %

1568
1136
2286
1941

61,5%
72,4%
61,8%
59,8 %

Män
38,1%
27,0%
37,8%
39,6 %

Enkäten till vårdnadshavare med barn i kommunal förskola har mailats ut till alla vårdnadshavare med en
mailadress registrerad i schoolsoft. Enkäten har givits ut på svenska, engelska och arabiska för att skapa
förutsättningarna till så många svar som möjligt. Det har också varit möjligt att scanna en QR-kod och på så sätt
få tillgång till enkäten om man inte har haft en registrerad e-post i systemet. Svarsfrekvensen för den
kommunala förskolan landade i slutänden på 34 %. Svarsfrekvensen har minskat sedan läsåret 18/19, men ökat
något sedan föregående år.
Just nu pågår ett arbete kring enkätens utformning och frågebatteri för at förbättra och utveckla enkäten.
Förhoppningen är att frågorna då ska kännas mer aktuella och att vårdnadshavare ökar sin svarsfrekvens.

2. Resultat av enkät till vårdnadshavare med barn i kommunal förskola
I denna rapport kan ni ta del av resultaten för enkäten till vårdnadshavare med barn inom förskola. Resultaten
visas som medelvärde för alla förskolor på ön. Varje område innehåller påståenden som kan besvaras på en
skala mellan 1 till 10 där 1 innebär att påståendet inte alls stämmer och 10 innebär att påstående stämmer in
helt och hållet. Alla påståenden har ett resultat på minst 8 vilket kan anses vara ett väldigt gott resultat.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Handlingstyp: Resultatsammanställning
Datum: 2021-05-17

2.1. Resultat per fråga
2.1.1. Information om barnets utveckling

Information om barnets utveckling
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Jag upplever att jag får
fortlöpande information om
mitt barns tillvaro på förkskolan

Jag upplever att förskolan tar
hänsyn till den information jag
fömedlar om mitt barn

Jag upplever att jag fick tydlig
information om hur det går för
mitt barn på förskolan under
utvecklingssamtalet

2019

8,2

8,8

8,8

2020

8,4

8,9

8,9

2021

8,2

8,9

8,6

2019

2020

2021

Inom frågeområdet ”Information om barnets utveckling” fanns det tre delfrågor att besvara. Två av frågorna
ligger lägre än föregående år, medan en fråga ligger på samma nivå som föregående år.
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Handlingstyp: Resultatsammanställning
Datum: 2021-05-17

2.1.2. Normer och värden

Normer och värden
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Jag upplever att
förskolepersonalen arbetar för
att barnen ska utveckla respekt
för varandra

Jag upplever att det är tydligt
att kränkande behandling inte
accepteras på förskolan

Jag upplever att alla har samma
förutsättningar oavsett
könstillhörighet

2019

8,9

8,9

9,2

2020

9

9

9,3

2021

9

8,9

9,3

2019

2020

2021

Inom frågeområdet ”Normer och värden” fanns det tre delfrågor att besvara. Två delfrågor ligger på samma
nivå som föregående år, medan en fråga har sjunkit något jämfört med föregående år, men sett över tid ligger
värdet på samma nivå.
2.1.3. Trygghet och omsorg

Trygghet och omsorg
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Jag upplever att förskolan ger
mitt barn en bra balans av
aktivitet och vila under dagen

Jag upplever att mitt barn trivs
på förskolan

Jag upplever att det känns
tryggt att lämna på förskolan

2019

8,9

9,2

9,1

2020

9,1

9,1

9,1

2021

9

9,1

9,1

2019

2020

2021

Inom frågeområdet ”Trygghet och omsorg” fanns det tre delfrågor att besvara. Två frågor ligger på samma nivå
som föregående år och en fråga har sjunkit något.
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Handlingstyp: Resultatsammanställning
Datum: 2021-05-17

2.1.4. Utveckling och lärande

Utveckling och lärande
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Jag upplever att verksamheten
på förskolan väcker mitt barns
nyfikenhet

Jag upplever att förskolan
erbjuder mitt barn en
stimulerande miljö

Jag upplever att mitt barn lär sig
mycket på förskolan

2019

8,8

8,6

8,7

2020

8,9

8,7

8,8

2021

8,9

8,7

8,8

2019

2020

2021

Inom frågeområdet ”Utveckling och lärande” fanns det tre delfrågor att besvara. Alla delfrågor har ligger på
samma nivå som föregående år och något högre jämfört över tid.
2.1.5. Anpassning efter barnets behov

Anpassning efter barnets behov
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Jag upplever att mitt barn får tillräckligt stöd på förskolan

2019

8,8

2020

8,8

2021

8,8
2019

2020

2021

Inom frågeområdet ”Anpassning efter barnets behov” fanns det en delfråga att besvara. Delfrågan ligger på
samma nivå som föregående år samt sett över tid.
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Handlingstyp: Resultatsammanställning
Datum: 2021-05-17

2.1.6. Barns inflytande

Barns inflytande
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Jag upplever att barnen får vara med och
påverka hur det ska vara på förskolan

Jag upplever att barnen blir "sedda och hörda"
av förskolepersonalen

2019

8,3

8,7

2020

8,5

8,9

2021

8,4

8,8
2019

2020

2021

Inom frågeområdet ”Barns inflytande” fanns det två delfrågor att besvara. Båda delfrågorna har sjunkit något
jämfört med föregående år, men ökat över tid.

2.1.7. Övergripande nöjdhet – Medelvärde alla förskolor

Övergripande nöjdhet
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Jag är nöjd med förskolans
verksamhet i sin helhet

Uppfyller förskolan de
förväntningar du har på den?

Om du tänker dig den perfekta
förskolan, hur väl stämmer
bilden av den förskola in?

2019

8,8

2020

8,7

8,6

7,9

2021

8,7

8,6

7,9

2019

2020

2021

Här presenteras den totala nöjdheten med ett medelvärde för alla förskolor. Nöjdheten hos föräldrarna i den
kommunala förskolan ligger på övergripande höga nivåer.
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Handlingstyp: Resultatsammanställning
Datum: 2021-05-17
2.1.8. Ett urval av citat från vårdnadshavare angående den övergripande nöjdheten

”Guldstjärna till personalen som kämpar på!”
”Jag anser att personalen är fantastisk, trygga, lugna ser barnens individuella behov, tar sig tid för
varje individ!! Jag känner mig väldigt trygg att lämna mitt barn!!”
”Vi är så himla nöjda med vår förskola och vår son älskar den! Han vill i princip alltid gå dit varje
morgon och vill knappt gå hem på eftermiddagarna ;) Ett mycket bra betyg tycker vi!”
”Miljön utomhus skulle ju kunna vara bättre. Det är mkt sand överallt och geggigt så här års så kl
art. Bra med mellanskogen som dem kan hänga i, men skulle det gå att se över miljön ute och för
söka få till gummimattor eller dylikt på vissa håll?”
”Utomhusmiljön är under all kritik när det gäller sanden som på vår/sommar och höst är torr oc
h dammar otroligt mycket och kan inte vara hälsosamt!
Höst/vinter/vår när det är mycket nederbörd så är det istället en lervälling och barnen är ständigt
skitiga. Rent sagt dåligt att man inte åtgärdar detta”
”Investera i er förskola för den är otroligt bra, med fantastiska pedagoger men era Lokaler visar i
nte på långa vägar samma kvalite”
”Svårt att få klok info och känna sig involverad som förälder när man knappt få komma in på avd
elningen och man blir stressad av att bara få gå in en i taget och snabba sig”
”Skulle vilja att barn som ska gå över till förskoleklass får en länge inskolning till skolan, skulle ön
ska att den var igång nu med att äta i matsalen, vara på storbarns fritids regelbundet. Det är bättr
e för alla barn, alla ska få
känna trygghet och inte helt plötsligt bara bli förskole elever. Visa barn behöver längre tid på sig
vid förändringar”
”Vi har varit jättenöjda och fått gehör för de synpunkter vi haft. Uppskattar den genomtänk plan
eringen och pedagogiska verksamheten. Är toppen med mycket uteverksamhet i skogen. Bästa fö
rskolan!”
”Toppen med verksamhet i skogen och utemiljö. Vi är supernöjda och barnen stortrivs. Har bra
dialog med pedagoger. Prion är toppen. Skulle kunna önska er månadsbrev varje månad.”
”Anställ fler pedagoger ut i verksamheten.”
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Handlingstyp: Resultatsammanställning
Datum:2021-05-17

Resultat av enkät till fritidshempersonalen
Kommunal förskola

Uppföljningar
av verksamhetsplan
Metod
Enkät till all fritidshempersonal där ett mail med en länk har gått ut till arbetsmailen.
• Föräldrar och vårdnadshavares nöjdhet med förskola, skola,
fritidshem
Enkätfrågor
Frågorna besvaras i en tiogradig skala där 1 innebär att man inte instämmer alls och 10 att man
• Nöjdhetsindex
instämmer
helt.
Resultatredovisning
Resultatet för varje fråga redovisas som ett medelvärde sammanställt för alla Gotlands
kommunala förskolor.

Årets
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Handlingstyp: Resultatsammanställning
Datum:2021-05-17
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1. Svarsfrekvens .................................................................................................................................................. 3
2.
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2.1.2.
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Handlingstyp: Resultatsammanställning
Datum:2021-05-17

1. Svarsfrekvens
Svarsfrekvens kommunala verksamheter
Svarsfrekvens
Antal svarande
75%

132 av 176

2. Resultat av enkät till personal på fritidshemmen, kommunal verksamhet
I denna rapport kan ni ta del av resultaten för enkäten till personalen på fritidshemmen inom kommunal
verksamhet. Resultaten visas som medelvärde för alla fritidshem på ön. Varje fråga innehåller kunde besvaras
på en skala mellan 1 till 4 där 1 innebär att påståendet inte alls stämmer och 4 innebär att påstående stämmer
in helt och hållet.

2.1. Resultat per fråga
2.1.1. Elevens lärande i fritidshemmen

Elevens lärande i fritidshemmen
4
3,5
3

2,8

2,67

2,72

Hur väl lyckas fritidshemmen väcka
elevernas nyfikenhet?

Hur väl lyckas fritidshemmen få
med lärandet i det vardagliga
aktiviteterna

2,5
2
1,5
1
0,5
0
Lyckas erbjuda en stimulerande
miljö

2021

På frågan ”Lyckas fritidshemmen erbjuda en stimulerande miljö?” Svarade personalen 2,8 av 4.
På frågan ”Hur väl lyckas fritidshemmen väcka elevernas nyfikenhet?” svarade personalen 2,67 av 4
På frågan ”Hur väl lyckas fritidshemmen få med lärandet i det vardagliga aktiviteterna?” svarade personalen
2,72 av 4.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Handlingstyp: Resultatsammanställning
Datum: 2021-05-17

2.1.2. Samverkan med grundskola/förskoleklass

Samverkan med förskoleklass och grundskola
4
3,5
3
2,5

2,39

2
1,5
1
0,5
0
Hur väl lyckas fritidshemmen samverka undervisningen med förskoleklass och grundskola
2021

På frågan ”Hur väl lyckas fritidshemmen samverka undervisningen med förskoleklass och grundskola?” svarade
personalen 2,39 av 4.
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Handlingstyp: Resultatsammanställning
Datum: 2021-05-17

2.1.3. Arbeta med gruppämnen

Arbete med gruppämnen
4
3,42

3,5
3

2,82

2,9

2,69

2,5
2
1,5
1
0,5
0
Språk och kommunikation Skapande och estetiska
former

Natur och samhälle

Lekar, fysiska aktiviteter
och utevistelse

2021

På frågan ”Hur väl fritidshemmen arbetar med språk och kommunikation” svarade personalen 2,82 av 4.
På frågan ” Hur väl fritidshemmen arbetar med skapande och estetiska former” svarade personalen 2,9 av 4.
På frågan ”Hur väl fritidshemmen arbetar med natur och samhälle” svarade personalen 2,69 av 4.
På personalen ” Hur väl fritidshemmen arbetar med lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse” svarade
personalen 3,42 av 4.
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Handlingstyp: Resultatsammanställning
Datum: 2021-05-17

2.1.4 Stöd till eleven

Stöd till eleven
4
3,5
3
2,5

2,37
2,09

2
1,5
1
0,5
0
I vilken utsträckning får alla elever det stöd de
behöver?

I vilken utsträckning finns det möjlighet att få extra
resurser vid behov?
2021

På frågan ”I vilken utsträckning får alla elever det stöd de behöver?” svarade personalen 2,37 av 4.
På frågan ”I vilken utsträckning finns det möjlighet att få extra resurser vid behov?” svarade personalen 2,09 av
4.

2.1.5 Elevtrivsel

Elevtrivsel
4
3,5
3,06
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Hur väl lyckas fritidshemmen skapa en verksamhet som där eleven trivs och har roligt?'
2021

På frågan ” Hur väl lyckas fritidshemmen skapa en verksamhet som där eleven trivs och har roligt?'”

svarade personalen 3,06 av 4.
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Handlingstyp: Resultatsammanställning
Datum: 2021-05-17

2.1.6 Samma förutsättningar

Samma förutsättningar
4
3,33

3,5
3

3,06

2,84

2,5
2
1,5
1
0,5
0
Hur väl lyckas fritidshemmet med
att motverka stereotypiska
frågeställningar om kön

Har eleverna samma
förutsättningar oavsett
könstillhörighet?

Hur är fritidshemmets arbete med
att förmedla människors lika värde?

2021

På frågan ”Hur väl lyckas fritidshemmet med att motverka stereotypiska frågeställningar om kön” svarade
personalen 2,84 av 4.
På frågan ”Har eleverna samma förutsättningar oavsett könstillhörighet?” svarade personalen 3,33 av

4.
På frågan ”Hur är fritidshemmets arbete med att förmedla människors lika värde?” svarade
personalen 3,06 av 4.
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Handlingstyp: Resultatsammanställning
Datum: 2021-05-17

2.1.7 Kompetensutveckling

Kompetensutveckling
4
3,5
3
2,5

2,6
2,31

2
1,5
1
0,5
0
I vilken utsträckning utvärderas kompetensutveckling
I vilken utsträckning upplever du att du haft
i fritidshemmet?
användning för den kompetensutvecklingen du fått?
2021

På frågan ”I vilken utsträckning utvärderas kompetensutveckling i fritidshemmet?” svarade personalen 2,31 av
4.
På frågan ” I vilken utsträckning upplever du att du haft användning för den kompetensutvecklingen

du fått?” svarade personalen 2,6 av 4.
2.1.8 Kränkande behandling

Kränkande behandling
4
3,5

3,43

3,22

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Jag har förutsättningar att ingripa om elever kränker Jag vet vad jag ska göra om en jag upptäcker att en
varandra
elev utsätts för kränkning
2021

För påståendet ”Jag har förutsättningar att ingripa om elever kränker varandra” svarade personalen 3,22 av 4.
För påståendet ” Jag vet vad jag ska göra om en jag upptäcker att en elev utsätts för kränkning”

svarade personalen 3,43 av 4.
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Handlingstyp: Resultatsammanställning
Datum: 2021-05-17

2.1.9 Rekreation

Rekreation
4
3,5
3

2,77

2,5
2
1,5
1
0,5
0
Anser du att det finns tid för rekreation för eleven ur deras perspektiv?
2021

På frågan ”Anser du att det finns tid för rekreation för eleven ur deras perspektiv?” svarade personalen 2,77 av
4.

2.2 Ett urval av citat från personalen
”Önskar mer tid för att kunna diskutera och bolla idéer med andra fritidsverksamheter. Ger mycket i utbytet av
erfarenheter. ”
”Pga mycket barn och att vi har blivit av med lokaler blir det svårare att hitta plats för rekreation om man vill ha
en plats att vila och ta det lugnt.”
”I vår planering finns alla kategorier ur läroplanen med varje vecka, vi lyssnar även på eleverna vad dom vill/ork
ar göra när dom kommer från skolan. Ibland blir det ändringar utifrån verksamheten, pga elevers önskemål,
personaltäthet mm. När det i skolans verksamhet fattas personal går fritidspersonalen in och får ta hand om kla
sser utan hjälp, får planera,ta rastvakt, och i värsta fall fortsätter på fritids utan en egen rast. Detta är något so
m behöver diskuteras, för att inte bränna ut fritidspersonalen.”
”Situationen med allt större elevgrupper i för få lokaler är den stora utmaningen och det som sliter på personale
n. Det är ett väldigt intensivtarbete med många kontakter och relationer som man inte alltid känner att man ka
n vårda på bästa sätt.”
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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

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

2020-11-12

SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2020
- årlig uppföljning UAF
1. Arbetsmiljöarbetet är integrerat i vår verksamhet

2. Samverkan i arbetsmiljöarbetet sker bland annat genom medarbetarsamtal, på
arbetsplatsträ ar, i samverkansgrupper och i dialog med skyddsombud/arbetsmiljöombud

3. Vår arbetsmiljöpolicy är känd på arbetsplatsen/enheten

https://sam.internapp.gotland.se/2020?filter-department=UAF&filter-section=&filter-unit=

1/6

2020-11-12

SAM

4. Det finns mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4) exempelvis utifrån
arbetsmiljöpolicy, medarbetarenkäten m.m

5. Det aktuella målet/målen för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är känt på
arbetsplatsen/enheten

6. Verksamhetens rutiner för SAM är lättillgängliga och lätta att förstå

https://sam.internapp.gotland.se/2020?filter-department=UAF&filter-section=&filter-unit=
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SAM

7. Vi känner till och tillämpar rutiner för

8. Det finns en skri lig uppgi sfördelning för dem som tilldelats arbetsmiljöuppgi er

9. De som har en arbetsmiljöuppgi har också tillräckliga kunskaper om

https://sam.internapp.gotland.se/2020?filter-department=UAF&filter-section=&filter-unit=
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SAM

10. Har du som chef god kunskap om

10.2. Har du som skyddsombud/arbetsmiljöombud god kunskap om

11. Kommunicering av arbetsmiljöfrågor fungerar både uppåt och nedåt i organisationen

12. Vi genomför undersökning och riskbedömning

https://sam.internapp.gotland.se/2020?filter-department=UAF&filter-section=&filter-unit=
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SAM

13. Riskbedömningar dokumenteras

14. Aktuell handlingsplan för åtgärder finns och åtgärder följs upp

15. Sammanställning av skador och tillbud görs

16. Det görs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

https://sam.internapp.gotland.se/2020?filter-department=UAF&filter-section=&filter-unit=
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SAM

17. Vi anlitar företagshälsovård när vi saknar kompetens inom den egna verksamheten

Skyddsombud deltog vid uppföljningen

https://sam.internapp.gotland.se/2020?filter-department=UAF&filter-section=&filter-unit=
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Riskbedömning och handlingsplan efter enkät gällande det systematiska
arbetsmiljöarbetet inom UAF

Central samverkansgrupp (CSG)
Deltagare: Eva Edin, UAF och Gunnel Ahlgren, LF/skyddsombud

Datum: 2020 10 27

Riskkälla/behov av förbättring

Åtgärd

Ansvarig

Klart
när?

Uppföljning,
datum.

Arbetsmiljöarbetet integrerat i verksamheten.

Ta med arbetsmiljöperspektivet i
samtliga CSG:s ärenden, även
nämndärenden i den mån det är
möjligt.

Ordförande

Löpande

2021 05 31

Arbetsmiljöpolicyn är känd på arbetsplatsen.

Gå igenom arbetsmiljöpolicyn i CSG,
samt i APT för UAF stab.

HR-chef

Feb

2021 05 31

Riskbedömning
Låg

Medel

Hög

2021

Notering: FLG 2021 02 01
Verksamhetens rutiner för SAM är lättillgängliga och
lätta att förstå.

Påminna i medarbetar- och chefsinfo
om att rutiner finns i
personalhandboken på intranätet.

Hr-chef

Det finns uppgiftsfördelningar för dem som tilldelats
arbetsmiljöarbetsuppgifter.

Inventering/komplettering av
skriftliga fördelningar inom UAF.

HR-chef

OK

2021 05 31

21 01 14
Aug
2021

2021 08 31

Kommunicering av arbetsmiljöfrågor fungerar både
uppåt och nedåt i organisationen.

Tydliggöra att arbetsmiljöaspekter
ska finnas med i ”alla”
verksamhetssammanhang.

FC/ordföra
nde

Löpande

2021 05 31

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/218
3 juni 2021

Jan Wahlen
Verksamhetsutvecklare

Barn- och utbildningsnämnden

Remiss. Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3)
Förslag till beslut

•

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Utbildningsdepartementet har remitterat utredningen om stärkta skolbibliotek och
läromedel redovisar i detta delbetänkande den del av uppdraget som handlar om att
utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. I detta
ingår även att utreda och föreslå åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek med
utbildade bibliotekarier
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande. Bedömningen är att Region
Gotland är positiva till inriktningen i utredningen men då den innehåller få detaljer
som styr bemanning är det osäkert hur stor förändring det blir. Den belyser en del
problem som vi känner igen med små enheter på landsbygden som har svårt att hitta
bra lösningar på bemanning och utbud. Vi tror att bemanningsfrågan är den mest
avgörande för att förbättringar skall kunna ske. Samarbete mellan skolenheter och
även med folkbiblioteken är en förutsättning för att kunna skapa attraktiva tjänster
och få utbildad personal.
Ärendebeskrivning

Utbildningsdepartementet har remitterat Utredningen om stärkta skolbibliotek och
läromedel redovisar i detta delbetänkande den del av uppdraget som handlar om att
utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. I detta
ingår även att utreda och föreslå åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek med
utbildade bibliotekarier
Utredningen föreslår bland annat att:
 Skollagen ska definiera att skolbibliotek ska vara en gemensam och ordnad resurs
med ett utbud av digitala och analoga medier som ska präglas av allsidighet och
kvalitet och ställas till elevernas och lärarnas förfogande. Skolbibliotekets syfte ska
vara att främja elevernas läsande och medie- och informationskunnighet.
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Det ska framgå av skollagen att skolbibliotek ska vara bemannade. Huvudmannen
ska sträva efter att i första hand anställa personal som har en examen inom
biblioteks- och informationsvetenskap.
 Det ska tydliggöras i läroplanerna att rektor ska ansvara för att samarbetsformer
utvecklas mellan skolbibliotekarier och lärare.
Skolbiblioteket i första hand ska finnas på den egna skolenheten. Om det finns
särskilda skäl kan skolbiblioteksverksamheten i stället organiseras genom att skolan
samverkar med ett folkbibliotek eller med ett skolbibliotek på en annan skolenhet.
Det gäller om biblioteket ligger i skolans direkta närhet eller om skolan har få
elever.


Förslag till yttrande

”Region Gotland, barn och utbildningsnämnden, tillstyrker delar av förslaget från
Utbildningsdepartementet då nuvarande skrivningar av hur tillgången på
skolbibliotek skall se ut ger upphov till väldigt olika tolkningar.
Vi avstyrker i delen kring att kraven skall se lika ut oavsett storlek på skolenhet. Det
måste få finnas alternativa lösningar för mindre skolenheter.
Den kanske viktigaste frågan att få likvärdig tillgång på bibliotek och utbildad
bibliotekspersonal är inte lätt att lösa då våra verksamheter har många små enheter
och liten tillgång på utbildad skolbibliotekspersonal. Samarbete mellan skolenheter
och även med folkbiblioteken är en förutsättning för att kunna skapa attraktiva
tjänster och få utbildad personal. Med utbildad personal ökar också möjligheterna att
förbättra användandet av analoga och digitala medier.
Att utbilda lärare är också en lösning men det kommer i motsats i vad som skrivs i
utredningen att påverka tillgången på behöriga lärare. De lärare som tjänstgör i
skolbiblioteken måste ju minska sin undervisningstid.
Utredningens förslag innebär utökad bemanning i skolbibliotek. Det medför att
förslaget även ska finansieras i enlighet med finansieringsprincipen. Den ekonomiska
påverkan styrs av hur tydliga kraven blir på bemanning. Idag är situationen olika på
våra skolenheter. Att utöka bemanning i skolbiblioteken kommer medföra minskning
av övrig personal på skolan om inte det tillskjuts extra medel.
Tillgången på analoga och digitala medier är ett mindre problem som vi ser det då det
finns ganska bra utbud på alla enheter.
Vi stödjer också vikten av att ge skolledarna ett tydligt ansvar att se till så att
samarbetet mellan bibliotek och övrig personal utvecklas för elevernas bästa.”
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-03
Yttrande över remiss Skolbibliotek för bildning och utbildning, 2021-06-03
Utbildningsdepartementet. Skolbibliotek för bildning och utbildning, 2021-03-12
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Utbildningsdepartementet
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Yttrande

BUN 2021/218
7 maj 2021

Ert referensnummer: U2021/00554
Utbildningsdepartementet
E-post: u.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande Remiss. Skolbibliotek för bildning och utbildning
(SOU 2021:3)
Region Gotland, barn- och utbildningsnämnden, tillstyrker delar av förslaget från
Utbildningsdepartementet då nuvarande skrivningar av hur tillgången på
skolbibliotek skall se ut ger upphov till väldigt olika tolkningar.
Vi avstyrker i delen kring att kraven skall se lika ut oavsett storlek på skolenhet. Det
måste få finnas alternativa lösningar för mindre skolenheter.
Den kanske viktigaste frågan att få likvärdig tillgång på bibliotek och utbildad
bibliotekspersonal är inte lätt att lösa då våra verksamheter har många små enheter
och liten tillgång på utbildad skolbibliotekspersonal. Samarbete mellan skolenheter
och även med folkbiblioteken är en förutsättning för att kunna skapa attraktiva
tjänster och få utbildad personal. Med utbildad personal ökar också möjligheterna att
förbättra användandet av analoga och digitala medier.
Att utbilda lärare är också en lösning men det kommer, i motsats till vad som skrivs i
utredningen, att påverka tillgången på behöriga lärare. De lärare som tjänstgör i
skolbiblioteken måste ju minska sin undervisningstid.
Utredningens förslag innebär utökad bemanning i skolbibliotek. Det medför att
förslaget även ska finansieras i enlighet med finansieringsprincipen. Den ekonomiska
påverkan styrs av hur tydliga kraven blir på bemanning. Idag är situationen olika på
våra skolenheter. Att utöka bemanning i skolbiblioteken kommer medföra minskning
av övrig personal på skolan om inte det tillskjuts extra medel.
Tillgången på analoga och digitala medier är ett mindre problem som vi ser det då det
finns ganska bra utbud på alla enheter.
Vi stödjer också vikten av att ge skolledarna ett tydligt ansvar att se till så att
samarbetet mellan bibliotek och övrig personal utvecklas för elevernas bästa.
Stefan Nypelius
Ordförande
Barn- och utbildningsnämnden

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Inskickat av: Katharina Louise Bjerke

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Medborgarförslag om handlingsplan för identifikation av och stöd för särskilt begåvade elever
Beskrivning och motivering
Skollagen ändrades 2010 och det står numera i klartext att Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de
kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Samma år publicerade professor
Roland S Persson en stor undersökning där 287 särskilt begåvade svenskar deltog, varav 92% upplevt att de inte fått stöd och
förståelse från sin omgivning under sin skoltid.
Skolverket släppte 2015 ett omfattande stödmaterial om särskilt begåvade elever (ca 5% av populationen, dvs ca en i varje skolklass),
men det råder tyvärr fortfarande stor okunskap om särskild begåvning i stora delar av skolvärlden, enligt återkommande vittnesmål i
de föräldranätverk som finns.
Skolinspektionen larmade 2016 om att På en del skolor tycker runt två tredjedelar av eleverna att de får för lite utmaningar (en
tredjedel i genomsnitt över landet), baserat på en enkät med svar från 42 000 niondeklassare. Samma rapport visar att en tredjedel av
pedagogerna i grundskolan tycker att det är viktigt att eleverna får vänta in varandra så att alla kan gå framåt tillsammans (även här
två tredjedelar på vissa skolor, framgår av Skolverkets SIRIS-enkäter). Problemet är så allvarligt att bristande utmaningar listades
överst på Skolinspektionens lista över utvecklingsbehov i deras efterföljande årsrapport och i rubriken till generaldirektörens krönika
om årsrapporten.
Hårdast drabbade blir förstås de särskilt begåvade eleverna, som får ännu mindre andel utmaningar och dessutom är mer beroende av
utmaningar för sitt välbefinnande. Att år efter år vänta in andra elever tar inte bara ifrån dem möjligheten att utveckla studieteknik och
frustrationstolerans, för det som tänjer deras kapacitet, utan leder ofta till utåtagerande eller inåtvändhet. Det hör inte till ovanligheten
att barnen blir hemmasittare och många presterar t.o m. under snittet i skolan. Det framförs ibland argument på temat att särskilt
begåvade barn måste hållas tillbaka av rättviseskäl och för att andra barn inte ska bli av med ett användbart draglok och kanske även
en gratis hjälplärare i klassen, men de kan lika gärna bli ett stökigt störmoment om de inte ges samma rätt som andra elever att få den
undervisning som de har behov av.
För en del särskilt begåvade elever krävs ofta en större organisatorisk flexibilitet än vad en lärare kan hantera inom klassen, enligt
Skolverkets stödmaterial, så ansvaret kan inte lämpas över på den enskilda läraren. Det ska inte heller glömmas bort att särskilt
begåvade bland nyanlända och socioekonomiskt utsatta elever är i extra stort behov av systematiserat arbete då de idag upptäcks ännu
mer sällan än andra särskilt begåvade och därmed inte får den hjälp de behöver.
Av föräldranätverken framgår att det i många fall inte ens räcker till med de spetsutbildningar som finns och dessutom behövs stora
anpassningar redan i lägre årskurser. Det berättas även om hur tandlöst dagens sanktionssystem är i praktiken, så det går tyvärr inte att
luta sig tillbaka och tro att allt redan är löst i och med det regelverk som är på plats, ansvar som är utdelat och information som finns
tillgänglig för den aktive. Med utgångspunkt i en handlingsplan behöver inte minst kunskap spridas och attityder lyftas till ytan och
arbetas med.
Med bakgrund av vad jag skrivit ovan vill jag härmed inkomma med ett medborgarförslag att kommunen, med utgångspunkt i SKLs
Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016, utvecklar och implementerar en handlingsplan för hur särskilt begåvade elever
i kommunen ska identifieras och få sina behov uppfyllda. SPSM kan kontaktas som stöd i arbetet.
Länkar för mer information om särskild begåvning:
SKLs Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016
http://skl.se/download/18.1fae8ed6156b062e29497858/1473239906709/Handlingsplan-sarskilt-begavade-2016.pdf
Skolverkets stödmaterial
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sarskilt-begavade-elever
Särbegåvningsportalen (länkar till svenska hemsidor om särskild begåvning)
https://särbegåvning.se

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

Barn- och utbildningsnämnden

Medborgarförslag om handlingsplan för identifikation av och
stöd för särskilt begåvade elever
Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag gällande att skapa en handlingsplan för särskilt begåvade barn
har inkommit till barn- och utbildningsnämnden.
Utifrån gällande lagstiftning, styrdokument och det implementerade arbetssättet
tillgängliga lärmiljöer ska varje skolform skapa förutsättningar för alla barn och elever
att få det stöd, stimulans och utmaningar som de behöver för sitt lärande. Tillgängliga
lärmiljöer ligger idag som aktivitet i det systematiska kvalitetsarbetet under målet
”Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande”.
Grundtanken med tillgängliga lärmiljöer faller väl ihop med SKR:s ”Olika är
normen”, det vill säga att undervisning och utbildning skall utgå från individens
behov och förutsättningar.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har genomfört föreläsningar och workshops
kring särskilt begåvade barn på flera skolor inom de olika skolformerna. Det arbetet
kommer att fortsätta även framåt.
Utifrån detta förordar förvaltningen att arbetet kring särskilt begåvade barn utvecklas
och förtydligas, och därmed säkerställs, genom det systematiska kvalitetsarbetet med
mål och aktiviteter. Det bör då ligga inom ramen för tillgängliga lärmiljöer vilket
säkerställer att det kontinuerligt följs upp i rapporter och måluppfyllelse.
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Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag gällande att skapa en handlingsplan för särskilt begåvade barn
har inkommit till barn- och utbildningsnämnden.
Styrdokument

Skollagen har en tydlig definition av alla barns rätt till lärande och personlig
utveckling. Skollagen 2010:800, 3 kap, 2§
2 § Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den
ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för
att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt
enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att
uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till
att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som
lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges
ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag
(2018:1098).
Även Barnkonventionen som idag är lag har tydliga skrivelser kring rätten att få
utvecklas utifrån sin egen förmåga, artikel 28 och 29 lyfter särskilt fram detta:
28. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning. I syfte att gradvis
förverkliga denna rätt och på grundval av lika möjligheter ska de särskilt:
o
o

o
o
o

(a) göra grundskoleutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig
för alla,
(b) uppmuntra utvecklingen av olika former av gymnasial utbildning
inklusive såväl högskoleförberedande utbildning som yrkesutbildning,
göra dessa tillgängliga och åtkomliga för varje barn samt vidta
lämpliga åtgärder såsom införande av kostnadsfri utbildning och
ekonomiskt stöd vid behov,
(c) genom varje lämpligt medel göra högre utbildning tillgänglig för
alla på grundval av förmåga,
(d) göra utbildnings- och yrkesrelaterad information och vägledning
tillgänglig och åtkomlig för alla barn,
(e) vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden närvaro i skolan och
minska antalet studieavbrott.

29. Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning ska syfta till att:
o

(a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag
och fysisk och psykisk förmåga,

Förvaltningens arbete kring särskilt begåvade barn

Förvaltningen har erbjudit skolformerna föreläsningar kring särskilt begåvade
barn/elever. Dessa föreläsningar har genomförts kontinuerligt sedan augusti 2018.
De skolor som deltagit i föreläsningarna har haft identifierade elever eller haft tankar
om att det eventuellt finns elever som är särskilt begåvade och har efter
föreläsningarna förändrat sina arbetssätt kring dessa. Även skolor som inte deltagit i
föreläsningarna har kännedom om och arbetar i olika hög grad med anpassningar för
de särskilt begåvade barnen/eleverna. I dagsläget har många skolor börjat utforma
metoder och arbetssätt kring undervisningen för att bättre passa målgruppen.
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Skolor med identifierade särskilt begåvade barn har i olika utsträckning handledning
kring upplägg av undervisning och metoder av tjänsteman på förvaltningen med
kunskaper inom området.
Det specialpedagogiska nätverket har haft flertalet undervisningstillfällen och
workshop med case studier. Även barn- och elevhälsans medarbetare har tagit del av
förvaltningens föreläsning och har utöver det även tagit del av andra utbildningar,
föreläsningar och litteratur utifrån sin profession som berör särskilt begåvade
barn/elever.
I det systematiska kvalitetsarbetet med målstyrning arbetar förvaltningen med
tillgängliga lärmiljöer under målet ”Mål 01: Alla fullföljer gymnasiet och har
förutsättningar för ett livslångt lärande”. Tillgängliga lärmiljöer startade som ett
projekt genom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och är idag ett arbetssätt
som alla skolformer har fått utbildning i. En tillgänglig lärmiljö innebär att den ser
olika ut för alla barn/elever. Den ska formas efter individernas behov och förmågor.
Med det här arbetssättet skall undervisningen med stöd av lagstiftningen skapa de
förutsättningar för särskilt begåvade barn så de får den stimulans och de utmaningar
som de behöver.
Bedömning

Medborgarförslaget hänvisar till en handlingsplan på SKL (det som idag heter SKR)
Sidan finns inte kvar, utan SKR arbetar idag utifrån tanken ”Olika är normen” vilket
passar väl in på förvaltningens arbete med tillgängliga lärmiljöer. Skolformerna
arbetar med tillgängliga lärmiljöer utifrån att varje individ ska få bästa möjliga
förutsättningar för lärandet utifrån sina behov och förmågor. Arbetssättet ska utgå
från ”vad kan vi förändra i barnets/elevens lärmiljö för att den bättre ska tillgodose
sig i undervisningen”. Särskilt begåvade behöver få goda förutsättningar för att
utmanas i sitt lärande. Utifrån detta förordar förvaltningen att arbetet kring särskilt
begåvade barn utvecklas och förtydligas, och därmed säkerställs, genom det
systematiska kvalitetsarbetet med mål och aktiviteter. Det bör då ligga under
aktiviteten tillgängliga lärmiljöer, vilket säkerställer att det kontinuerligt följs upp i
rapporter och måluppfyllelse.
Tillgängliga lärmiljöer ligger som aktivitet under det övergripande målet ”Alla
fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande”. Här skulle
förvaltningen kunna utveckla med delaktiviteter såsom:


Alla skolformer ska se till att medarbetarna har genomgått fortbildning kring
särskilt begåvade barn genom t.ex föreläsning, litteratur, case studier eller
workshops



Alla skolformer skall känna till och tillämpa råden i Skolverkets stödpaket:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-iarbetet/stod-i-arbetet/sarskilt-begavade-elever

Barn- och elevperspektiv

Skollagen har en tydlig definition av alla barns rätt till lärande och personlig
utveckling. Skollagen 2010:800, 3 kap, 2§
2 § Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den
ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för
att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt
enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att
uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till
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att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som
lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges
ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag
(2018:1098).
Barnkonventionens artikel 28 och 29
Jämställdhetsperspektiv

Se punkterna ovan i Barn- och elevperspektivet
Samt artikel 2 i Barnkonventionen, första punkten:


Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras
jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av
något slag, oavsett barnets eller dess förälders eller vårdnadshavares ras,
hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella,
etniska eller sociala ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd eller
ställning i övrigt.

Landsbygdsperspektiv

Förvaltningen ser idag ingen skillnad i antal barn/elever som identifierats som särskilt
begåvade mellan landsbygdsskolor och skolor i staden. Utbildningsinsatser inom
ämnet har genomförts både på landsbygden och i staden.
Ekonomisk konsekvensanalys

De anpassningar och insatser som görs runt de särskilt begåvade barnen/eleverna
ligger oftast inom ramen för de åtgärder som ryms inom grundbeloppet i skolpengen.
När åtgärder behövs utöver det så söker idag skolorna tilläggsbelopp och dessa
hanteras utifrån samma förutsättningar som övriga tilläggsbeloppsansökningar.
Beslutsunderlag
Medborgarförslaget, nr #30100
Förvaltningens tjänsteskrivelse, datum

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren
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Madelene Johansson
Chef modersmålsenheten

Barn- och utbildningsnämnden

Undervisning i teckenspråk som modersmål
Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Region Gotland ska erbjuda svenskt
teckenspråk inom ramen för modersmålsundervisningen i åk 1-9. Svenskt
teckenspråk ska behandlas som ett minoritetsspråk och erbjudas till elever inom
grundskola och grundsärskola, 40 min/vecka. Undervisningen ska ges enligt
kursplanen för modersmål och betyg ska sättas i åk 6-9.
För att kunna beviljas svenskt teckenspråk ska eleven återfinnas inom någon av
nedan beskrivna grupper:
o Elev som själv är döv eller har hörselnedsättning
o Elev vars vårdnadshavare använder svenskt teckenspråk som det
vardagliga språket i hemmet (vårdnadshavare som är döva eller har
hörselnedsättning)
o Elev med syskon som använder svenskt teckenspråk som det
vardagliga språket i hemmet (syskon som är döva eller har
hörselnedsättning)
Sammanfattning

Med jämna mellanrum får Modersmålsenheten in en ansökan om undervisning i
svenskt teckenspråk. I perioder har sådana ansökningar beviljats men det finns ett
behov av att klargöra vad som gäller och för vilka.
Det råder en viss otydlighet i lagtexter som medför en osäkerhet och okunskap
om svenskt teckenspråk, som i det här fallet om detta språk skall ingå som ett språk
i modersmålsundervisningen.
Om Region Gotland klargör vilka riktlinjer som ska gälla för att beviljas svenskt
teckenspråk inom modersmålsundervisningen blir det lättare att informera
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familjer om att det finns undervisning att få för de elever med hörselnedsättning som
skulle behöva det.
Ärendebeskrivning

Svenskt teckenspråk som modersmål
Skollagen, Språklagen, Barnkonventionen och de Globala målen beskriver på olika
sätt hur människor med funktionsvariationer ska erbjudas undervisning som kan
främja individens jämlikhet i samhället. Nedan ges en kort sammanfattning av dessa:
Språklagen
14 § Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och
använda svenska. Därutöver ska
1. den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig,
utveckla och använda minoritetsspråket, och
2. den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har
behov av teckenspråk ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det
svenska teckenspråket.
Skollagen
10 kap § 7
En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska
erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
2. Eleven har grundläggande kunskaper på en åldersadekvat nivå
Modersmålsundervisning i nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket
inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Följande är minoritetsspråk:
Finska, jiddish, meänkieli, romani chib och samiska.
Barnkonventionen
I Barnkonventionen, artikel 23 och 30 står det att barn med funktionsnedsättning har
rätt att aktivt få delta i samhället och att barn som tillhör språklig minoritet har rätt
till sitt språk.
Globala målen
Det globala målet nr 4 ”God utbildning till alla”, ska säkerställa en inkluderande och
likvärdig utbildning av god kvalité och främja livslångt lärande för alla. Mål nr
10 ”Minskad ojämlikhet” bör också beaktas. Ett jämlikt samhälle bygger på principen
om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion,
funktionsvariation, ålder och annan ställning.
Information om ämnet modersmål
Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i
och om sitt modersmål. Genom undervisning ska eleverna ges möjlighet att utveckla
sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i
olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna
erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna
om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen. Modersmål är
ett ämne i Lgr 11 och i gymnasieförordningen vars innehåll och kunskapskrav är
bestämt av Skolverket. Närvaron är obligatorisk och betyg ges from åk 6.
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Svenskt teckenspråk
(källa, Institutet för språk och folkminnen)
Ett svenskt minoritetsspråk
Teckenspråk har funnits i alla tider, så länge det har funnits döva människor. Precis
som andra språk har språket utvecklats i samspel mellan människor. När det uppstod
ett språk som kan kallas det svenska teckenspråket är svårt att säga, men när
dövskolor grundades under 1800-talet skapades större kontaktytor och grunden för
det svenska teckenspråket lades. Det finns inte bara ett teckenspråk i världen utan
varje land har sitt teckenspråk. Det finns kunskap om ungefär 160 olika teckenspråk i
världen. Forskning om svenskt teckenspråk har pågått sedan 1970-talet.
Språkbrukare i Sverige
Av dem som har det svenska teckenspråket som modersmål är alla inte döva. Även
personer med hörselnedsättning och hörande personer – framför allt barn till
teckenspråkiga – kan tillägna sig svenskt teckenspråk i tidig ålder.
En del lär sig språket som ett andra språk. Det kan vara föräldrar eller anhöriga till
teckenspråkiga barn, vänner, partner och personer som använder det svenska
teckenspråket i sitt arbete. Räknar man med dem är antalet språkbrukare betydligt
fler.
Teckenspråkiga personer är flerspråkiga, svenska och andra språk används parallellt
med det svenska teckenspråket. Vilket av dessa språk som är starkast kan variera
mellan individer.
Bygger på visuell karaktär
Det svenska teckenspråket är ett språk som uppfattas med synen och uttrycks med
händerna, kroppen och ansiktet (munnen, ögonen, blickriktning och huvudet). Den
visuella uppfattningsförmågan gör det möjligt att uttrycka flera språkliga signaler
samtidigt. Tecken i det svenska teckenspråket är språksymboler på samma sätt som
ord är symboler i talade språk. Mer om det svenska teckenspråket kan du läsa på
sidorna Det svenska teckenspråkets grammatik.
Taktilt teckenspråk
Det svenska teckenspråket används också av personer som har kombinerad syn- och
hörselnedsättning. För dem krävs att språket uppfattas med ett annat sinnesintryck,
nämligen känseln. När en person lyssnar placerar denne sina händer på talarens
händer och låter händerna följa med i handrörelserna, så kallat taktilt
teckenspråk. Språkliga signaler som annars uttrycks med ansiktet utförs på
annorlunda sätt i taktilt teckenspråk. Läs mer på hemsidan för Förbundet Sveriges
dövblinda
Användning i samhället
Svenskt teckenspråk har en särskild ställning i det svenska samhället
genom språklagen (SFS 2009:600) . Språket används i arbetsliv, utbildning, kultur,
tv, sociala medier och på fritiden där det finns teckenspråkiga personer. I kontakter
med icke-teckenspråkiga personer används teckenspråkstolkar, främst i arbetsliv och
utbildning. Teckenspråkigas gemenskap kallas för dövsamhället eller
teckenspråkssamhället beroende på vilka individer man avser. Det finns en stark
gemenskap mellan teckenspråkiga döva över landsgränser och en lång historia av
välutvecklade internationella kontakter. (Institutet för språk och folkminnen)
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Behov på Gotland
I dagsläget finns fyra elever som kan vara aktuella för teckenspråksundervisning i
grundskolan och två kommande elever som idag går i förskolan.
Bedömning

Utbildning- och arbetslivsförvaltningen gör bedömningen att svenskt
teckenspråk ska erbjudas inom ramen för modersmålsundervisning. Undervisningen
ska följa kursplanen för modersmål och betyg ska ges i åk 6-9. Genom att erbjuda
svenskt teckenspråk får elever med behov tillgång till en alternativ kommunikation
när den egna (eller vårdnadshavares/syskons) hörsel eller hörseltekniska hjälpmedel
inte räcker. Därmed säkerställs en likvärdig och jämlik utbildning samtidigt
som individen ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Pojkar och flickor ska ges samma möjligheter att läsa svenskt teckenspråk och som i
övriga modersmålsundervisningen kan fjärrundervisning vara aktuellt för elever på de
skolor som ligger geografiskt avlägset eller om lärartjänsten behöver erbjudas via
fjärrundervisning från fastlandet.
För att tillgodose behovet idag behöver en lärare på 20% anställas. Faktisk
lönekostnad per månad ca 10 000kr.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Motion:
Fler kulturarbetare i förskola och skola
2020-12-14

Pandemin fortsätter sätta spår i det gotländska samhället. Det drabbar såväl vuxenvärld som
barn och unga. Yngre barn påverkas kanske främst genom nya förhållningsregler inom
förskolan och på andra aktiviteter. Äldre barn och ungdomar drabbas i högre grad av helt
inställda fritidsaktiviteter. Gymnasiet har också under stor del av året haft fjärrundervisning
på hel – eller deltid. Den som arbetar inom kultursektorn har samtidigt fått se arbetstillfällen
och inkomster försvinna. Ett tusental av Gotlands kulturarbetare har därför svårt att få
ekonomin att gå ihop.
För att skapa något gott och utvecklande ur denna svåra situation, vill vi se att initiativ tas
för att få fler kulturutövare verksamma inom öns skolor och förskolor. Det skulle ge
arbetstillfällen för många av dem som drabbats av alla nedstängningar. Det skulle också ge ett
unikt mervärde för barn och ungdomar. Barn från socioekonomiskt svaga familjer, skulle
särskilt gynnas, vilket bidrar till ökad jämlikhet.
Något som skulle kunna genomföras redan våren 2021 är att vuxenutbildningen kan genomför en
utbildning i pedagogik där idag arbetslösa kulturarbetare erbjuds plats. De ska också ges möjlighet till
finansiering av sina studier. Detta blir en bra grund för att utveckla kulturarbetet inom både förskola
som grundskola.

Vi vet att de som möter kulturutövande tidigt i livet lättare utvecklar och bevarar kreativa
intressen även i vuxen ålder. I många konstnärliga utbildningar är socioekonomiskt svaga
grupper underrepresenterade. Med fler kulturaktiviteter för barn och unga kan denna trend på
sikt vändas.
Vi yrkar därför:
Att Region Gotland stärker och utvecklar kulturarbetet inom den gotländska för – och grundskolan.
Att en plan arbetas fram hur det kan ske i enlighet med motionens brödtext.

Saga Carlgren (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Peter Barnard (V)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2021/85, BUN 2021/211
3 maj 2021

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Motion. Fler kulturarbetare i förskola och skola
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
förslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att motionen kan anses
besvarad med hänvisning till de aktiviteter som görs redan idag. En utökning
enligt motionens förslag är inte möjlig inom tilldelad ram.

Sammanfattning

Vänsterpartiet har till fullmäktige inkommit med en motion gällande att skapa
utrymme för fler kulturarbetare i förskola och grundskola.
Att Region Gotland stärker och utvecklar kulturarbetet inom den gotländska för- och
grundskolan.
Att en plan arbetas fram hur det kan ske i enlighet med motionens brödtext.
Motionen har remitterats vidare från regionstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen har berett motionen.
Som motionen så riktigt påpekar så påverkar den pågående pandemin livet för hela
samhället. Det är också en rimlig tanke att den pågående pandemin har påverkat de
mest såbara grupperna mest. Så brukar det vara och det finns uppföljningar som
stöder den tanken.
Restriktioner och råd har satt mycket av planerad verksamhet på paus, så också när
det gäller barn- och ungdomars tillgång till kulturupplevelser. Kulturens betydelse för
att växa som människa och för att utveckla alla sidor av sig själv, helt enkelt att nå
måluppfyllelse framgår tydligt av läroplanen. Förvaltningen håller med motionären
om kulturens betydelse för lärande och utveckling och tolkar att motionären menar
att om skolan har fler kulturaktiviteter så ökas möjligheten för kulturarbetare att få
ett arbete. Det är den ena delen av motionen. Den andra delen handlar om att de
som arbetar inom kultursektorn fått se möjlighet till arbetstillfällen och inkomst
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försvinna och man efterfrågar möjligheten att vuxenutbildningen startar en
utbildning. Motionen önskar också att kulturarbetare ska ges möjlighet till
finansiering av sina studier.
Det första yrkandet.


Att Region Gotland stärker och utvecklar kulturarbetet inom den gotländska föroch grundskolan.

Förvaltningen har flera aktiviteter för att stärka och utveckla kulturarbetet inom öns
för- och grundskolor:














Kulturgarantin har nu antagit sin form. Om den inte hade formats endast utifrån
befintliga medel, hade antalet kulturupplevelser för varje elev kunnat vara större –
antagligen både kvantitativt och kvalitetsmässigt.
Ett kulturbokningsverktyg införs nu under våren 2021 och kommer
förhoppningsvis betyda att kulturupplevelser blir lättare att boka och att hitta
information om, vilket i förlängningen bör leda till att öns skolor erbjuder
kulturupplevelser på ett mer likvärdigt sätt.
Kulturskolan samordnar det nätverk av kulturaktörer som har offentliga uppdrag
och resurser för kulturinsatser i grundskolorna. Syftet med nätverket är att forma
det mest relevanta och intressanta utbudet för skolorna. Representanter från
grundskolorna ingår också i nätverket som träffas en gång i månaden.
Ett hinder för fler kulturupplevelser för eleverna är att skolorna har att förhålla sig
till den garanterade undervisningstiden. Mycket stoff måste få plats på en
begränsad tid, vilket säkert bidrar till att rektorer och lärare behöver bevaka att
tiden utnyttjas så effektivt som möjligt.
Kulturskolan söker varje år de projektmedel som Kulturskolor kan söka från
Statens kulturråd. Dessa pengar får användas i förskolor och på fritidshem, men
inte till att höja kvaliteten i den timplanebundna undervisningen.
Skapande skola är ett exempel där förvaltningen haft god utdelning jämfört många
andra kommuner vad gäller tilldelning av medel. För läsåret 18/19 och 19/20 fick
grundskolan (inkl. särskolan) 960 tkr båda åren. För läsåret 20/21 blev
tilldelningen till förskolan 1012 tkr och till grundskolan (inkl. särskolan) 1349 tkr
och nu inför läsåret 21/22 är beslutet att Gotland tilldelas 1 500 tkr. Gotland har
alltså fått god tilldelning och kul att förskolan varit med det här läsåret, det var
första gången. Tyvärr togs ett riksdagsbeslut i december att förskolan inte kommer
att kunna söka för kommande år.
Medel finns också avsatt för så kallade kulturresor för att möjliggöra för våra
skolor att kunna ta sig till kulturupplevelser. Vid senaste nämndsammanträdet med
barn- och utbildningsnämnden beslutades att dessa kulturresor skall gälla oavsett
var kulturen finns på Gotland. Fram till detta beslut har resor endast gällt resor till
Visby. En starkt begränsande faktor är hur mycket resurser som kan avsättas till
resor till olika evenemang och aktiviteter. Budgeten för sådana kulturresor är för
närvarande 230 000 kr.

Inom ramen för uppdraget och de medel som tilldelats i budget sker alltså ett flertal
aktiviteter och initiativ i linje med yrkandet från motionären. I det ekonomiska läge
som Region Gotland befinner sig i har barn- och utbildningsnämnden valt att inte att
gå fram med tilläggsäskanden för att kunna starta fler aktiviteter som är förknippade
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med ökade kostnader. Under rådande pandemi är förvaltningen just nu nöjda med
om planerade aktiviteter kan genomföras.
Det andra yrkandet.
 Att en plan arbetas fram hur det kan ske i enlighet med motionens brödtext. Det
vill säga att vuxenutbildningen genomför en utbildning i pedagogik där idag
arbetslösa kulturarbetare erbjuds plats.
Här önskar motionären att initiativ tas för att få fler kulturutövare verksamma inom
öns skolor och förskolor. Det skulle ge arbetstillfällen för många av dem som
drabbats av alla nedstängningar. Motionären föreslår vidare att något som skulle
kunna genomföras redan våren 2021 är att vuxenutbildningen genomför en
utbildning i pedagogik där idag arbetslösa kulturarbetare erbjuds plats. De ska också
ges möjlighet till finansiering av sina studier. Detta blir en bra grund för att utveckla
kulturarbetet inom både förskola som grundskola.
Som nämnts tidigare så är skapande skola ett bra exempel på ett sådant initiativ. För
läsåret 20/21 har det varit 22 kulturaktörer som arbetat i våra skolor och förskolor.
Kulturarbetare ges en möjlighet till inkomst. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
söker varje år statsbidrag för att kunna fortsätta den insatsen som gynnar både elever
och kulturarbetare.
Vuxenutbildningen kan enbart erbjuda utbildning på gymnasial nivå. Det finns kurser
inom pedagogik inom barnskötarutbildningen, exempelvis Pedagogiskt arbete,
Pedagogiskt lärande och Pedagogiskt ledarskap. Vissa av dessa kurser har
upphandlats via Hermods och där finns det möjlighet att ansöka året om. Om kurser
skulle ske med lärare på plats så finns det i dagsläget inte utrymme inom befintlig
lärarstab till hösten.
Kan vi göra mer? Det finns stora förväntningar på att vuxenutbildningen skall växla
upp i en tid där många behöver göra omställning i livet. Vuxenutbildningen är till
betydande del finansierad genom statsbidrag. Ambitionerna är stora och de kreativa
lösningarna för att erbjuda så mycket som möjligt inom befintlig ram är stor. Den
tilldelade budgeten sätter naturligtvis gränsen för vad som är möjligt. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har fattat beslut om att inte äska ytterligare medel. Att
starta upp ofinansierade utbildningssatsningar är inte förenligt med förvaltningens
uppdrag
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att de aktiviteter som görs inom för- och grundskola
för att barn och elever skall få ta del av kulturupplevelser, i förlängningen ge
förutsättningar för fler kulturarbetare, är på en nivå som ryms inom tilldelad budget
och inom den garanterade undervisningstiden. Om antalet aktiviteter skall öka så
måste nämnden gå fram med ett tilläggsanslag inför kommande budgetår.
Kulturupplevelser utöver garanterad undervisningstid påverkar schemaläggning och
skolskjutskostnaden kommer sannolikt att öka.
Barn- och elevperspektiv

Barn och elever har rätt till kultur i skolan och flera undersökningar pekar på att det
har en positiv inverkan på måluppfyllelsen. Därför säkerställer för- och grundskolan
detta i våra verksamheter och den nyligen beslutade kulturgarantin ger barn- och
elever en garanti för att så sker på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt.
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Jämställdhetsperspektiv

En likvärdig skola gynnar jämställdhetsperspektivet och de aktiviteter som beskrivits i
tjänsteskrivelsen är just för att säkra likvärdighet.
Landsbygdsperspektiv

Genom att nämnden fatta beslut om att kulturresor kan gå till kultur oavsett stad
eller land så har perspektivet stärkts. Kulturgarantin stärker ytterligare.
Ekonomisk konsekvensanalys

Tjänsteskrivelsen föreslår ingen utökning av befintliga/nuvarande aktiviteter och
därmed finns ingen ekonomisk konsekvens under detta budgetår. Befintlig ram
tillåter inte en utökning. Om politisk vilja finns att utöka kulturupplevelser
kommande år så krävs utökade resurser.

Beslutsunderlag
Motion från Vänsterpartiet, 2020-12-14 Fler kulturarbetare i förskola och skola
Tjänsteskrivelse, 2021-05-03

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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BUN 2021/106
6 maj 2021

Jörgen Norström
Avdelningschef grundskola

Barn- och utbildningsnämnden

Uppdrag efter beslut om Framtidens förskola och grundskola
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Sammanfattning

I samband med nämndens beslut om Framtidens förskola och grundskola den 15
december 2020 fick förvaltningen i uppdrag att utreda justeringar av upptagningsområde för Stenkyrka skola, för att eventuellt utöka detta. (BUN §125)
Under våren 2021 har enkät skickats ut till vårdnadshavare vars barn går i Väskinde
skola där upptagningsområde, efter föräldrars önskemål, förändrades för några år
sedan (norr om Kanalen i Lummelunda). Den skickades också till de som bor längst
norr över i området Lickershamn/Ihreviken och som skulle berörts av förslaget som
gavs i och med skolutredningen ”Framtidens förskola och grundskola”, för
områdesgräns norr över se bilaga 1.
Enkäten undersökte ifall vårdnadshavarna var nöjda med sitt nuvarande
upptagningsområde eller om de hellre skulle önska tillhöra Stenkyrka skola. För
frågeställningarna se bilaga 2.
Enkäten skickades ut via vanlig post för att nå ut till alla vårdnadshavare i berörda
områden. Vårdnadshavare gavs möjlighet att svara på enkäten både digitalt samt via
”vanligt” pappersformat. Då ingen besvarade enkäten har inte heller något konkret
resultat kunnat sammanställas. Frågor kring enkäten har dock inkommit till
förvaltningen vilket givit en bekräftelse på enkäten kommit fram. Förvaltning gör
med detta analysen att berörda vårdnadshavare är nöjda med nuvarande
upptagningsområden, eftersom de inte inkommit med andra synpunkter.

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2021/106

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att upptagningsområde för Stenkyrka skola inte ska
ändras.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-06

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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2021-05-17

Enkät angående Stenkyrkas upptagningsområde

Hej,
Politikerna i Barn- och utbildningsnämnden har gett Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i
uppdrag att utreda vårdnadshavares önskemål kring Stenkyrka skolas upptagningsområde. Om ni
får detta brev är ni antingen boende norr om Kanalen i Lummelunda och har utifrån
upptagningsområdenas utformning idag plats i Väskinde grundskola eller så bor ni i områdena
Lickershamn/Ihre och har plats i Lärbro grundskola.
Det som ska utredas är om ni hellre skulle velat ha plats i Stenkyrka skola än den skola ni är
anvisade till idag (om ni har barn i skolålder) eller om ni hellre skulle vilja ha Stenkyrka som
anvisad skola i framtiden (om ni har barn som ännu ej börjat grundskolan) än den som ni skulle få i
dagsläget. Det vill säga en förändring av dagens upptagningsområdesgränser för Stenkyrka,
Väskinde och Lärbro.
Till den skola man är anvisad har man rätt till skolskjuts om avståndet är längre än 2 kilometer i
årskurserna F-3 samt längre än 3 kilometer i årskurserna 4-9. Dessa regler påverkas alltså inte av en
eventuell förändring.
För att besvara frågan om önskad skoltillhörighet kan du antingen använda en smartphone, skicka in
via posten till: UAF, Region Gotland, Visborgsallé 19, 621 81 Visby, alternativt lämna den i den
röda postlådan vid kommunhuset på Visborg. Dina svar kommer hanteras helt konfidentiellt.
Observera att om du använder din smartphone och svarar på enkäten digitalt behöver du INTE
lämna in pappersblanketten.
Den digitala enkäten är tillgänglig 14:e april till 21:e april. Blanketten önskar vi få in senast 23:e
april för att ditt svar ska kunna registreras.
Enkäten tar max 5 minuter att besvara.
Om du önskar använda dig av smartphone håll kameran mot QR-koden här under:
OBSERVERA: att inledningstexten och QR-koden kommer synas som första sida när du gör den
digitala enkäten. Klicka då bara på "nästa sida" så kommer du till frågorna i enkäten.
Vid eventuella frågor och funderingar kontakta Sabina Lilja, sabina.lilja@gotland.se

www3.gotland.se/sr/Admin/Default.aspx
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Enkät angående Stenkyrkas upptagningsområde

1. Barnet/barnen bor i området:
Norr om kanalen
Lickershamn
Ihre

2. Barnet/barnen....
... går redan i skolan
.... ska börja skolan i framtiden

3. Jag/vi tycker att områdesgränserna är bra som de är för...
Ja

Nej

Vet ej

Väskinde skola
Lärbro skola

4. Jag/Vi tycker områdesgränserna bör ändras så att elever i vårt område får Stenkyrka skola som
anvisad skola istället för som idag
Ja

Nej

Vet ej

Väskinde skola
Lärbro skola

www3.gotland.se/sr/Admin/Default.aspx
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Ärende BUN 2019/129
8 mars 2021

Barn- och utbildningsnämnden

Skolinspektionen

Redovisning efter beslut av Skolinspektionen.
Regelbunden tillsyn av huvudman Region Gotland;
grundskolan, dnr SI 2019:1115
Skolinspektionen fattade 2020-11-05 beslut om föreläggande gällande;
Huvudmannen ser till att det på grundskoleenheterna finns tillgång till
elevhälsa för eleverna i förskoleklass och grundskola, så att den kan användas
främst förebyggande och hälsofrämjande och för att stödja elevernas
utveckling mot målen (2 kap. 25 § skollagen).
Barn- och elevhälsan har arbetat fram en verksamhetsbok som vänder sig till
skolledning och personal inom grundskola, förskoleklass, fritidshem, förskola
och gymnasieskola. Den beskriver elevhälsans förebyggande och
hälsofrämjande arbete för att stödja elevernas utveckling mot målen.
För att ytterligare förstärka elevhälsa kommer förvaltningen att gå fram med att
tilläggsäska för en ökning av elevhälsans budget för att kunna anställa
ytterligare inom elevhälsoprofessionerna skolsköterska, kurator och psykolog.
Första Linjen är en mottagning för barn och ungas psykiska hälsa och är ett
samarbete mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Socialförvaltningen.
Det har resulterat i att elevhälsan numera kan arbeta mer med förbyggande
arbete då elever med akut behov av stöd och hjälp hänvisas till första linjen.

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Bilagor
1 Verksamhetsbok Barn- och elevhälsan
2 Presentation av Förstalinjen

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby
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Komplettering i ärende med dnr 2019:1115.
Specialpedagogisk kompetens
Huvudmannens redovisning om fattar inte svar kring den specialpedagogiska
kompetensen, därför kommer här två kompletterande frågor.
1. Har varje grundskolenhet tillgång till specialpedagogisk kompetens, i
sådan omfattning så att denna kompetens utifrån varje enskild
grundskolas behov, kan användas främst förebyggande och
hälsofrämjande i arbetet med att stödja elevernas utveckling mot
utbildningens mål?
Grundskolan Gotland är uppdelade i olika linjer, Gotland norr,
Solbergalinjen, Södervärnslinjen, Romalinjen och Sudret/Klintelinjen. Inom
varje linje finns specialpedagoger/speciallärare anställda. De något större
enheterna har daglig tillgång till specialpedagogisk kompetens och de
mindre enheterna, delar på specialpedagoger/speciallärare. På Gotland
finns många små enheter, vilket gör att vi behöver organisera oss i linjer
för att skapa bärkraftighet och ge möjlighet till specialpedagogiskt stöd
även till de mindre enheterna.
Idag är tillgången tillfredställande men grundskolan Gotland står inför
stora rekryteringsbehov inom alla lärarkategorier framåt.
2. Hur har huvudmannen säkerställt att varje grundskolenhet har tillgång till
specialpedagogisk kompetens i sådan omfattning att denna kompetens
utifrån varje enskild grundskolas behov, kan användas främst
förebyggande och hälsofrämjande i arbetet med att stödja elevernas
utveckling mot utbildningens mål?
Utifrån grundskolan Gotlands förutsättningar med flera små enheter har
vi säkerställt att organisera oss på ett sätt som gör att alla elever på
Gotland skall få ta del av specialpedagogisk kompetens på alla skolor.
Region Gotland har ett specialpedagogiskt nätverk som arbetar för
specialpedagogisk likvärdighet över hela Gotland. Nätverket leds av
förstelärare och arbetar på uppdrag av rektorer och avdelningschefer. De
arbetar med framåtsyftande specialpedagogiska insatser och frågor av
utvecklande karaktär för hela Gotland.
Medicinsk-, psykologisk- och psykosocialkompetens
Huvudmannens redovisning innehåller mycket information kring dessa tre
kompetenser. Utifrån genomläsningen av redovisningen har vi dock följande
kompletterande frågor.
1. I huvudmannens redovisning står det ”För att ytterligare förstärka
elevhälsa kommer förvaltningen att gå fram med att tilläggsäska för en
ökning av elevhälsans budget för att kunna anställa ytterligare inom
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Webbplats www.gotland.se

alt registrator-gvn@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

2 (2)

elevhälsoprofessionerna skolsköterska, kurator och psykolog.” Betyder
det att det idag inte finns tillräcklig tillgång till dessa professioner för att
de, utifrån varje enskild grundskolas behov, ska kunna användas främst
förebyggande och hälsofrämjande i arbetet med att stödja elevernas
utveckling mot utbildningens mål?
Behoven överstiger tillgången.
2. Har varje grundskoleenhet tillgång till medicinsk-, psykologisk- och
psykosocialkompetens, i sådan utsträckning att dessa kompetenser,
utifrån varje enskild grundskolas behov, kan användas främst
förebyggande och hälsofrämjande i arbetet med att stödja elevernas
utveckling mot utbildningens mål?
Tillgången medger inte att elevhälsan främst kan användas förebyggande
och hälsofrämjande. Vi ser en ökning av antal skolremisser till BUP, en
ökning av antal tilläggsansökningar, en ökning av elever i behov av särskilt
stöd, en ökning av ansökningar till förvaltningens resursskola, en ökning
av elever som riskerar skolplikt och en ökning av behov av elevhälsans
insatser och kompetenser utifrån rådande pandemi.
3. Hur har huvudmannen säkerställt att varje grundskolenhet har tillgång till
medicinsk-, psykologisk- och psykosocialkompetens, i sådan omfattning
att dessa kompetenser, utifrån varje enskild grundskolas behov, kan
användas främst förebyggande och hälsofrämjande i arbetet med att
stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål?
Förvaltningen har gått fram med att tilläggsäska för en ökning av
elevhälsans budget för att kunna anställa ytterligare inom
elevhälsoprofessionerna skolsköterska, kurator och psykolog.

Jörgen Norström
Chef grundskola

Maria Benzy
Chef elevhälsa

Beslut
2021-04-29

Dnr 2019:1115

Gotlands kommun

Beslut efter uppföljning för
förskoleklass och grundskola
efter tillsyn av Gotlands kommuns ansvarstagande för
grundskola

Skolinspektionen
Box 23069, 104 35 Stockholm

Beslut
2021-04-29
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Med anledning av den rådande situationen med
risker för smittspridning av Covid-19
Skolinspektionen är medveten om att många skolor i dagsläget är påverkade
med anledning av Covid-19. Följden kan vara stor frånvaro av personal eller att
resurser måste tas i anspråk för nya förhållanden. Vi följer kontinuerligt
situationen och hur den påverkar skolsystemet i olika delar av landet. Om du
som huvudman behöver längre uppföljningstid kontakta Skolinspektionen för
prövning.

Uppföljning av tillsyn av Gotlands kommuns
ansvarstagande för grundskola Gotlands
kommun
Skolinspektionens beslut
Skolinspektionen tilldelar med stöd av 26 kap. 11 § skollagen (2010:800)
Gotlands kommun en anmärkning.
Gotlands kommun ska senast den 31 januari 2022 vidta åtgärder för att
avhjälpa bristen avseende elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande
arbete. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för
Skolinspektionen.

Ärendet
Skolinspektionen genomförde under våren 2019 en tillsyn av huvudmannen
Gotlands kommuns ansvarstagande för förskoleklass och grundskola. I beslut
den 26 juni 2019, bedömde Skolinspektionen att det inte fanns tillgång till
elevhälsa i sådan utsträckning att elevhälsans samlade kompetens främst
kunde arbeta förebyggande och hälsofrämjande för eleverna i förskoleklass och
grundskola. Gotlands kommun förelades därför att vidta åtgärder för att
avhjälpa bristen samt redovisa dessa för Skolinspektionen. Skolinspektionen
genomförde härefter en uppföljning av beslutet från den 26 juni 2020 och
konstaterade att påtalade brister inte var avhjälpta. Skolinspektionen förelade
därför Gotlands kommun den 5 november 2020, att senast den 31 januari 2021
vidta åtgärder för att avhjälpa den påtalade bristen.

Skolinspektionen
Box 23069, 104 35 Stockholm
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Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i
beslutet från den 5 november 2020. Uppföljningen bygger på de skriftliga
redovisningar av vidtagna åtgärder som Gotlands kommun inkom med den 8
mars och den 12 april 2021.

Motivering till beslutet
Bedömning
Skolinspektionen bedömer att det vid uppföljningen av tillsynen framkommer
att Gotlands kommun inte uppfyller författningskraven avseende elevhälsans
omfattning. Skolinspektionen konstaterar att det fortfarande inte finns tillgång
till elevhälsa i sådan omfattning att elevhälsans samlade kompetens främst kan
arbeta förebyggande och hälsofrämjande för eleverna i förskoleklass och
grundskola, samt i övrigt stödja elevernas utveckling mot målen. Av
huvudmannens redovisning framgår att den bristande tillgången på
skolsköterska, kurator och psykolog, gör att elevhälsan inte främst kan
användas förebyggande och hälsofrämjande. Av inkommen redovisning
framgår visserligen att tillgången till specialpedagogisk kompetens nu är
tillfredställande. Skolinspektionen vill dock lyfta fram att elevhälsoarbetet
förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans samtliga
kompetenser och övrig personal på respektive skolenhet. Detta för att bland
annat kunna identifiera behov av förebyggande och hälsofrämjande insatser
samt för att genomföra åtgärder utifrån de identifierade behoven. Bristande
tillgång till medicinsk, psykologisk och psykosocial kompetens riskerar att
allvarligt försämra elevernas möjligheter att utvecklas mot utbildningens mål.
Rättslig reglering
Enligt skollagen ska det för eleverna i förskoleklassen och grundskolan finnas
elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och
hälsofrämjande, och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång
till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas
tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av
specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (2 kap. 25 § skollagen).

Skolinspektionen
Box 23069, 104 35 Stockholm

Beslut
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I förarbetena till skollagen anges bl.a. följande. Arbete med elevhälsa bör i stor
utsträckning vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Arbete
med elevhälsa förutsätter vidare en hög grad av samverkan mellan elevhälsans
personal och övriga personalgrupper samt att det finns kompetens att tillgå för
detta arbete. Det står också att generellt inriktade uppgifter, där elevhälsans
medverkan är viktig, rör elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrund som t.ex.
arbetet mot kränkande behandling och undervisningen om tobak, alkohol och
andra droger och övrig livsstilsrelaterad ohälsa, jämställdhet samt sex- och
samlevnadsundervisning m.m. Vidare har elevhälsan ett särskilt ansvar för att
bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor (prop.
2009/10:165 s. 276).
Utredning
Av huvudmannens redovisning av vidtagna åtgärder framgår att det inte finns
tillgång till elevhälsans samtliga kompetenser i sådan omfattning att de, utifrån
varje enskild skolas behov, kan användas främst förebyggande och
hälsofrämjande. Av redovisningen framgår att tillgången till specialpedagogisk
kompetens idag är tillfredställande, men även att grundskolan på Gotland
framöver står inför stora rekryteringsbehov inom alla lärarkategorier. Det
framgår vidare att behoven av skolsköterska, kurator och psykolog överstiger
tillgången och att den bristande tillgången inte medger att elevhälsan främst
kan användas förebyggande och hälsofrämjande. Av redovisningen framgår
även att huvudmannen ser en ökning av behov av elevhälsans insatser och
kompetenser. Bland annat uppger huvudmannen att antalet skolremisser till
BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) ökar, antal elever i behov av särskilt stöd
ökar och att behovet av elevhälsans insatser och kompetenser ökar utifrån
rådande pandemi. Huvudmannen uppger vidare att Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen har gått fram med ett tilläggsäskande för en ökning av
elevhälsans budget för att kunna anställa ytterligare personal inom
elevhälsoprofessionerna skolsköterska, kurator och psykolog.
Motivering till anmärkning som ingripande
Enligt 26 kap. 11 § skollagen får Skolinspektionen tilldela en huvudman som
står under dess tillsyn en anmärkning att fullgöra sina skyldigheter vid mindre
allvarliga överträdelser av vad som gäller för verksamheten.

Skolinspektionen
Box 23069, 104 35 Stockholm

Beslut
2021-04-29
5 (5)
Dnr 2019:1115

Då Gotlands kommuns verksamhet inte fullt ut uppfyller författningarnas krav
vad gäller elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete, föreligger skäl
att tilldela Gotlands kommun en anmärkning.

På Skolinspektionens vägnar,

X

Ida Östlund

Beslutsfattare
Signerat av: Ida Östlund

X

Anne-Charlotte Ramsthaler

Föredragande
Signerat av: Anne-Charlotte Ramsthaler

I ärendets slutgiltiga handläggning har även utredarna Linda Wolf och
Charlotte Rosengren medverkat.

Skolinspektionen
Box 23069, 104 35 Stockholm

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2019/129
31 maj 2021

Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Barn- och utbildningsnämnden

Skolinspektionen. Beslut efter uppföljning av regelbunden
tillsyn av huvudman Gotlands kommun; förskoleklass och
grundskola.
Förslag till beslut

•

Informationen mottages.

Sammanfattning

Uppföljning av tillsyn av Gotland kommuns ansvarstagande för grundskola Gotland
kommun.
Skolinspektionens beslut
Skolinspektionen tilldelar med stöd av 26 kap. 11 § skollagen (2010:800) Gotlands
kommun en anmärkning.
Gotlands kommun ska senast den 31 januari 2022 vidta åtgärder för att avhjälpa
bristen avseende elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete. De vidtagna
åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen.
Ärendebeskrivning

Skolinspektionen genomförde under våren 2019 en tillsyn av huvudmannen
Gotlands kommuns ansvarstagande för förskoleklass och grundskola. I beslut den 26
juni 2019, bedömde Skolinspektionen att det inte fanns tillgång till elevhälsa i sådan
utsträckning att elevhälsans samlade kompetens främst kunde arbeta förebyggande
och hälsofrämjande för eleverna i förskoleklass och grundskola. Gotlands kommun
förelades därför att vidta åtgärder för att avhjälpa bristen samt redovisa dessa för
Skolinspektionen. Skolinspektionen genomförde härefter en uppföljning av beslutet
från den 26 juni 2020 och konstaterade att påtalade brister inte var avhjälpta.
Skolinspektionen förelade därför Gotlands kommun den 5 november 2020, att senast
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den 31 januari 2021 vidta åtgärder för att avhjälpa den påtalade bristen.
Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i beslutet
från den 5 november 2020. Uppföljningen bygger på de skriftliga redovisningar av
vidtagna åtgärder som Gotlands kommun inkom med den 8 mars och den 12 april
2021.
Bedömning

Skolinspektionen bedömer att det vid uppföljningen av tillsynen framkommer att
Gotlands kommun inte uppfyller författningskraven avseende elevhälsans
omfattning. Skolinspektionen konstaterar att det fortfarande inte finns tillgång till
elevhälsa i sådan omfattning att elevhälsans samlade kompetens främst kan arbeta
förebyggande och hälsofrämjande för eleverna i förskoleklass och grundskola, samt i
övrigt stödja elevernas utveckling mot målen. Av huvudmannens redovisning
framgår att den bristande tillgången på skolsköterska, kurator och psykolog, gör att
elevhälsan inte främst kan användas förebyggande och hälsofrämjande. Av
inkommen redovisning framgår visserligen att tillgången till specialpedagogisk
kompetens nu är tillfredställande. Skolinspektionen vill dock lyfta fram att
elevhälsoarbetet förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans samtliga
kompetenser och övrig personal på respektive skolenhet. Detta för att bland annat
kunna identifiera behov av förebyggande och hälsofrämjande insatser samt för att
genomföra åtgärder utifrån de identifierade behoven. Bristande tillgång till medicinsk,
psykologisk och psykosocial kompetens riskerar att allvarligt försämra elevernas
möjligheter att utvecklas mot utbildningens mål.
Barn- och elevperspektiv – Elevperspektivet
Jämställdhetsperspektiv – Förvaltningen
Landsbygdsperspektiv - Förvaltningen

är alltid med i detta ärende.

ser inte att det påverkar detta perspektiv.

ser inte att det påverkar detta perspektiv.

Ekonomisk konsekvensanalys – Förvaltningen

ser utifrån Skolinspektionens beslut ett
behov av utökning av elevhälsans budget för att kunna arbeta förebyggande och
hälsofrämjande. Utökning av antalet skolsköterskor, skolkuratorer och
skolpsykologer är av stor vikt och utrymme för det finns inte inom dagens budget.
Beslutsunderlag

Skolinspektionens beslut.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Maria Benczy och Jörgen Norström
Avdelningschef Barn och elevhälsan resp. Grundskolan

Barn- och utbildningsnämnden

Åtgärder med anledning av Skolinspektionens anmärkning
Förslag till beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom åtgärdsplanen för att kunna
påbörja att åtgärda påtalade brister enligt Skolinspektionens anmärkning.
2. Barn- och elevhälsan tilldelas 1 miljon kronor i utökad budgetram för 2021 för
att skyndsamt kunna påbörja arbetet.
3. Medlen anvisas ur eget kapital.

Sammanfattning

Skolinspektionen bedömer att Gotlands kommun inte har säkerställt att elevhälsans
kompetenser; kurator, psykolog och skolsköterska, finns att tillgå i tillräcklig
utsträckning för alla elever i förskoleklass och grundskola. Ett bristande
förebyggande och hälsofrämjande arbete innebär en risk för att elevernas
förutsättningar att nå utbildningens mål försämras.
Skolinspektionen bedömer att Gotlands kommun inte uppfyller författningskraven
avseende att se till att det på grundskoleenheterna finns tillgång till elevhälsa för
eleverna i förskoleklass och grundskola, så att den kan användas främst förebyggande
och hälsofrämjande och för att stödja elevernas utveckling mot målen. (2 kap. 25§
skollagen).
Skolinspektionen tilldelar med stöd av 26 kap. 11§ skollagen (2010:800) Gotlands
kommun en anmärkning.
 Gotlands kommun ska senast den 31 januari 2022 vidta åtgärder för att avhjälpa
bristen avseende elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete.
 De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för
Skolinspektionen.
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Förvaltningen ser, har sett och påtalat denna problematik, med en otillräcklig tillgång
av elevhälsa i förhållande till elevernas behov, under flera år. Detta finns
dokumenterat i delårsrapporter, verksamhetsberättelser och strategisk plan- och
budget sedan många år där Barn- och elevhälsan påtalar behovet av utökad budget
för att kunna anställa fler kuratorer, psykologer och skolsköterskor för att avhjälpa
problematiken.
Dagens tillgång medger inte att elevhälsan främst kan användas förebyggande och
hälsofrämjande (vilket lagen kräver). Vi ser en ökning av antal skolremisser till
BUP, en ökning av antal tilläggsbeloppsansökningar, en ökning av elever i behov
av särskilt stöd, en ökning av ansökningar till förvaltningens resursskola, en ökning
av elever som riskerar skolplikt och en ökning av behov av elevhälsans insatser och
kompetenser som konsekvens utifrån Covid -19 pandemin.
 Dagens tillgång medger inte att vi kan ha en adekvat elevhälsa kopplad till
förvaltningens resursskola.
 Dagens tillgång medger inte ett utökat ansvar/uppdrag, utökade arbetsuppgifter
för Barn- och elevhälsan som vi ser är konsekvenser av omställningen till God och
nära vård som regionfullmäktige beslutat ska ske.


BUN AU, den 20 maj 2021 öppnar för att tillskjuta Barn- och elevhälsan 1 miljon kr,
HT -21, för att möjliggöra att påbörja att vidta åtgärder för att avhjälpa
Skolinspektionens anmärkning gällande bristen.
Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan till nämndens sammanträde i
juni.
Ärendebeskrivning

Vikten av att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.
Enligt skollagen ska elevhälsan främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande.
Utgångspunkten här är att forskning visar entydigt att det finns ett starkt dubbelriktat
samband mellan studieresultat och hälsa. Goda resultat leder till bättre hälsa samtidigt
som god hälsa ger bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen. God hälsa leder till
ökat välbefinnande, och därmed även till bättre förutsättningar för lärande hos den
enskilda eleven. Omvänt ökar ett lågt självförtroende eller psykisk eller fysisk ohälsa
risken för att barn och unga inte når målen för utbildningen. Ohälsa innebär en ökad
risk för skolmisslyckande och skolavhopp.
Ohälsa är inte bara ett lidande för den drabbade utan utgör också en allvarlig risk för
samhället i stort. Ohälsa bland unga individer kan leda till ökad utsatthet genom
svårigheter på arbetsmarknaden, i skolan och med sociala relationer.
Skolan är en arena där i princip alla barn och unga tillbringar en stor del av sin tid.
Skolan är därför viktig för elevernas sociala, emotionella och kognitiva utveckling och
utgör en viktig resurs för att främja en god fysisk och psykisk hälsa. Skolan har därför
en grundläggande och mycket viktig roll i barns hälsoutveckling. Även om alla vuxna
i skolan har ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång, är Barn- och elevhälsans
kompetenser och arbetsuppgifter i detta hänseende centrala.
Psykisk ohälsa och livsstilsrelaterade sjukdomar är ett aktuellt och växande
samhällsproblem. Det finns starka skäl för att på olika sätt motverka uppkomsten av
ohälsa hos unga redan under skolåren och att säkerställa förutsättningarna för Barnoch elevhälsan att främst kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att
eleverna ska nå utbildningens mål. Det finns åtskillig evidens för att tidiga insatser i
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livet ger vinster för individen, för familjen och för samhället. Ju tidigare man
upptäcker och agerar desto större är det hälsoekonomiska utfallet. Hälsofrämjande
insatser tidigt i livet har historiskt sett gjort stor nytta, ett tydligt exempel är det
nationella barn-vaccinationsprogrammet.
Hälsa går att påverka, till exempel etableras levnadsvanor ofta i tidig ålder och många
risker för hälsan som beror på ohälsosamma levnadsvanor kan undvikas. En stor del
av dagens sjukvårds samlade resurser går till behandling av olika undvikbara
sjukdomstillstånd (ohälsosam vikt, cancer, typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdomar). Här
har Barn- och elevhälsan ett viktigt uppdrag, som även helt går i linje med
omställningen till God och nära vård, att kunna arbeta förebyggande och
hälsofrämjande med livsstilsrelaterad hälsokompetens mot elever, lärare och
vårdnadshavare.
Skolan har ett klarlagt ansvar för elevernas välmående. Elever ska inte behöva riskera
att må dåligt eller oroas i sådan grad att hälsa och lärande påverkas negativt, utan att
skolan ingriper. Skolan behöver arbeta för att sådana situationer inte ska uppstå.
Detta bygger på antagandet att skolan har ett fungerande arbete när det gäller att
upptäcka utsatthet, förebygga psykisk ohälsa samt främja sunda och friska beteenden
och livsstilsvanor. Här är Barn- och elevhälsans närvaro, tillgänglighet och
kompetenser centrala.
Om detta arbete brister kan skolmiljön i stället utgöra en riskfaktor för barn och
ungdomar. Skolmiljön bidrar då i stället till ohälsa eller till att förvärra en redan
problematisk situation. Det finns ökad risk att skolan brister i detta arbete med en
otillräcklig Barn- och elevhälsa. Alla barn och unga har rätt till att få växa upp under
trygga förhållanden. Barn som far illa eller riskerar att fara illa är ett gemensamt
samhällsansvar, det är därför av största vikt att dessa barn upptäcks och därmed kan
få det stöd och skydd som de behöver från samhället.
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har vid flera
tillfällen påpekat att förekomsten av elevhälsoprofessioner som skolsköterska,
psykolog och skolläkare i Sverige är oroväckande låg. OECD bedömer att det kan
påverka förutsättningarna för skolan att bedriva hälsofrämjande och förebyggande
insatser på universell nivå. Konsekvensen är att skolorna prioriterar det individuellt
inriktade åtgärdande arbetet på bekostnad av det generellt inriktade förebyggande
och hälsofrämjande arbetet.
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) uppföljningar av de kommunala skolorna
visar att tillgången till elevhälsopersonalen för elever och lärare är särskilt
problematisk på mindre skolor och i kommuner med stora geografiska avstånd
mellan skolorna. På en del små skolor finns elevhälsans yrkesgrupper fysiskt på plats
endast vissa dagar i veckan och ibland ännu mer sällan.
Både det som OECD och SKR här påtalar är överensstämmande med situationen för
Barn- och elevhälsan på Gotland.
Bedömning

Barn- och utbildningsnämnden har äskat ett ramtillskott om 2 miljoner kronor från
2022 för att kunna bedriva ett elevhälsoarbete som är lagenligt och möter kraven från
Skolinspektionen bedömning. Ett preliminärt budgetförslag för 2022 fastställs av
fullmäktige den 21 juni. Enligt Skolinspektionens skrivelse ska Region Gotland senast
31 januari 2022 vidta åtgärder för att avhjälpa bristen avseende elevhälsans
förebyggande och hälsofrämjande arbete. Senast samma dag ska åtgärderna
skriftligen redovisas för Skolinspektionen. Detta medför att åtgärder snarast behöver
planeras in och ekonomiska förutsättningar behöver skapas redan under innevarande
år för att arbetet med att avhjälpa dessa brister ska kunna påbörjas.
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Barn- och utbildningsnämnden har inför 2022 till fullmäktige påtalat behovet av en
säkrad finansiering i form av en utökad ram till Barn- och elevhälsan. Bedömningen
är att detta är nödvändigt för att komma till rätta med påtalade brister från
Skolinspektionen. Tidsaspekten kräver att arbetet inte bör inväntas tills det att ett
nytt budgetår tar vid, utan att åtgärder kan sättas in omgående. Utnyttjandet av eget
kapital i storleksordning 1 miljon kronor bedöms således vara motiverad.
Region Gotland uppfyller idag inte författningskraven avseende att se till att det på
grundskoleenheterna finns tillgång till elevhälsa för eleverna så att den kan användas
främst förebyggande och hälsofrämjande. Barn- och elevhälsan nämns som en
nyckelspelare i omställningen till God och nära vård med fokus på hälsofrämjande
insatser. Barn- och elevhälsan är en grundläggande verksamhet för att arbetet med
folkhälsan och minskade livstidssjukdomar ska fungera. Region Gotlands styrgrupp
för God och nära vård vill se ett hälsoprojekt i omställningens linje med Barn- och
elevhälsan som en huvudaktör. Det är av vikt att Barn- och elevhälsan har
ekonomiska och strukturella förutsättningar till att kunna utföra det lagstadgade
grunduppdraget. Det är inte realistiskt att tänka sig Barn- och elevhälsan som aktiv
part i omställningsarbetet God och nära vård om inte förutsättningarna är på plats
för att utföra det lagstadgade grunduppdraget med att främst arbeta förebyggande
och hälsofrämjande.
Beslutsunderlag
-Åtgärdsplan med beskrivning av nuläge och prioriterade åtgärder för att kunna påbörja att
förstärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, vilket skulle möjliggöras genom
personalförstärkning. 2021-05-31
-Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-31

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Åtgärdsplan – med personalförstärkning kan nedanstående identifierade förutsättningsbrister påbörjas att
avhjälpas
Prioriterade åtgärder
Vårt nuläge
Område
Förstärkt möjlighet att nå ut till skolorna på
I linje med de risker som OECD och SKR lyfter Skolsköterskor
gruppnivå med hälsofrämjande arbete
fram arbetar skolsköterskorna mest på
gällande livsstilsvanor och våra färdigställda
individnivå - bemanningen räcker inte till att i
material-teman som: sömn, kost, rörelse,
tillräcklig hög grad arbeta på grupp och
skärmar, stress, hjärnan, pubertetsunderorganisationsnivå. Resursbrist och antalet
visning, må bra, känslokoll, tonårshumör och skolenheter innebär att förutsättningarna för en
hormoner.
tillfredställande och likvärdig närvaro/
Högre närvaro av skolsköterska på
tillgänglighet av skolsköterska på skolorna inte
skolenheterna för ökad tillgänglighet och
uppfylls över ön.
samverkansmöjligheter.
Förstärkt förebyggande och hälsofrämjande
I linje med de risker som OECD och SKR lyfter Kuratorer
arbete på grupp och organisationsnivå ffa
fram arbetar kuratorerna i för hög grad på
gällande eskalerande skolfrånvaro, värdeindividnivå främst beroende på det stora
grundsarbete, goda lärmiljöer: trygghet,
individuella insatsbehovet och resursbrist på fler
samspel, relationer, jämställdhet, inflytande,
kuratorer. Resursbrist och antalet skolenheter
kränkande behandling och diskriminering,
innebär att förutsättningarna för en
barns goda livsvillkor, förebyggande arbete
tillfredställande och likvärdig närvaro/
gällande tobak, alkohol och andra droger.
tillgänglighet av kurator på skolorna inte uppfylls
Högre närvaro av kurator på skolenheterna
över ön.
för ökad tillgänglighet och
samverkansmöjligheter.
Förstärkt möjlighet att nå ut till skolorna på
I linje med de risker som OECD och SKR lyfter Psykologer
gruppnivå med hälsofrämjande psykologisk
fram gällande otillräckligt antal psykologer
kompetens gm tex våra färdiga utbildningsbefinner sig psykologen alltför sällan i skolan,
koncept exv:
och begränsas därmed i sin samverkan,
Workshop om svag teoretisk begåvning och
kompetensöverföring och i det förebyggande
bildstöd,
och hälsofrämjande arbete. Det psykologiska
Utbildning i stress och krisstöd,
perspektivet är nödvändigt för att skolan ska
Collaborative proactive solutions (CPS) och
kunna ha möjlighet att bland annat
problemlösning tillsammans med eleven,
uppmärksamma, synliggöra och avhjälpa
Effektiva team,
förhållanden, hos elever och i den omgivande
Det svåra samtalet,
miljön, som kan ligga till grund för utvecklandet
Relationsfärdigheter teori och praktik,
av psykisk ohälsa. Psykologen behöver närvara
Testbaserat lärande,
och bidra med kunskap om skyddsfaktorer som
Psykologisk trygghet,
kan medverka till att eleverna utvecklar eller
Normkritik – begränsande eller
bibehåller psykisk hälsa, bidra med kunskap om
möjliggörande?,
riskfaktorer och riskbeteenden som kan påverka
Främja skolnärvaro,
elevernas hälsa och lärande i negativ riktning. En
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
viktig uppgift för skolpsykologen är också att
Högre närvaro av psykolog på skolenheterna bedriva utbildning till lärare och skolpersonal
för ökad tillgänglighet och
kring psykisk hälsa och andra förebyggande och
samverkansmöjligheter.
hälsofrämjande teman.
Ökat antal medarbetare inom Barn- och
Resursbrist medger ej förutsättningar att kunna
Evidensbaserade
elevhälsan möjliggör förutsättningar för att
nå ut med dessa högkvalitativa insatser i
hälsofrämjande metoder
förstärka arbetet med hälsofrämjande
tillräcklig hög grad: Barn- och elevhälsan har
evidensbaserade metoder.
utbildade instruktörer i;
Pax i skolan: Bygger på en internationellt
beforskad modell framtagen för att skapa
studiero och trygghet i klassrummet: riktar sig till
lärare i åk 1–3.
MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa:
Programmet har översatts till många språk och
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är internationellt prövat och utvärderat.
Instruktörer utbildas via Karolinska institutet:
riktar sig till vuxna (exv lärare/ vårdnadshavare)
som möter barn- och ungdomar.
ABC, Alla barn i centrum:
Evidensbaserad föräldrautbildning, forskning
sker på Karolinska institutet.
YAM, Youth Aware of Mental health:
Evidensbaserat program för skolelever som
främjar diskussion och utvecklar färdigheter för
att möta livets svårigheter och öka kunskap om
psykisk hälsa. Instruktörer utbildas via
Karolinska institutet: riktar sig till elever ffa i
högstadiet.
På grund av resursbrist finns det inte ett adekvat
elevhälsoteam kopplat till resursskolan.

Resursskola
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Tjänsteskrivelse

BUN 2021/21
31 maj 2021

Karin Sandberg Täpp
Verksamhetsspecialist

Barn- och utbildningsnämnden

Rapport. Anmälningar om kränkande behandling, 2021
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

Sammanfattning

En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för
kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till
huvudmannen, enligt Skollagen (2010:800, kap 6 § 10). Huvudmannen är vidare
skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och
i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra
kränkande behandling i framtiden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i oktober 2013 att delegera till sitt
arbetsutskott att vara den instans som tar emot rapporter om anmälningar rörande
kränkande behandling. Samlad rapportering sker till nämnden terminsvis.
Ärendebeskrivning

Årets fösta halvårsrapport 2021:1, omfattar 181 anmälningar inkomna from
2020-11-18 tom 2021-05-31. Det är en minskning i jämförelse med samma tidsperiod
2020 då 212 anmälningar om kränkande behandling anmäldes till huvudman.
Alla förskole- och grundskolområden har väl utvecklade systematiska rutiner gällande
anmälan till rektor och därefter till huvudmannen om kränkande behandling.
Fem (5) anmälningar om kränkande behandling avser förskola, och resterande
anmälningar avser förskoleklass, fritidshem och grundskolans område.
De inkomna anmälningarna är av skiftande karaktär där barn/elever blivit utsatt för
glåpord, fysisk och psykiskt kränkande behandling eller kränkningar inom sociala
medier.
Vid uppföljning av ärenden har förvaltningen uppmärksammat att det pågår ett aktivt
arbete, både med att förebygga och motverka kränkande behandling av alla slag. Alla
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skolledare har tillsammans med personal och barn-/elevhälsoteam nolltolerans mot
kränkande behandlingar av alla slag och agerar omgående.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, som tar emot rapporterna om
anmälningar om kränkande behandling, ges vid varje sammanträde en rapport om de
anmälningar som kommit in till huvudmannen. Då anmälan om kränkande
behandling kan betraktas som känslig uppgift så är rapporterna avidentifierade.
Ansvaret för uppföljning finns hos avdelningen stöd och utveckling som svarar för
uppföljningen i samråd med avdelningschefen för förskolan, grundskolan samt
särskolan. Anmälningarna följs löpande upp i kontakt med berörd rektor. Allvarligare
anmälningar följs upp direkt med berörd rektor.
Rektor lämnar in uppföljning genom att besvara nedanstående frågor:
Har kränkningarna upphört?
 Om ja, har uppföljning gjorts?
 Kan ärendet avslutas efter uppföljningen?
 Om nej, vilka åtgärder har det föranlett?


Bedömning

Alla grundskoleområden anmäler ärenden om kränkande behandling till huvudman.
Alla förskole-/särskole- och grundskoleområden har idag en klar systematik gällande
rutiner, uppföljning och så vidare. Arbetsgång från händelse till rapport i
arbetsutskott har spridits mellan alla skolformer vilket ger en positiv effekt för barn
och elever.
Anmälda ärenden som inträffat under vårterminen, rapport 2021:1, är antingen
fortsatt under uppföljning alternativt avslutade av såväl respektive förskola/skola
som förvaltning.
Vi ser nu en minskning mot föregående års rapport vilket dels kan bero på periodvis
distansundervisning under pågående pandemi. Det kan också bero på att det
förebyggande arbetet mot kränkande behandling har utvecklats.
Barn- och elevperspektiv

perspektivet.

– Rapporten handlar om 6 kap. i skollagen och har det

Jämställdhetsperspektiv –

perspektivet.

Landsbygdsperspektiv

Rapporten handlar om 6 kap. i skollagen och har det

– Förvaltningen ser inte att det påverkar detta perspektiv.

Ekonomisk konsekvensanalys

perspektiv.

- Förvaltningen ser inte att det påverkar detta

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/22
31 maj 2021

Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Barn- och utbildningsnämnden

Rapport. Klagomålshantering, 2021:1
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

Sammanfattning

I skollagen 4 kap. 7 och 8 §§ står att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta
emot och utreda klagomål. Huvudman ska även vidta åtgärder om det framkommer
att det finns brister i verksamheten. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
rapporterar terminsvis till barn- och utbildningsnämnden utvecklingen när det gäller
inkomna klagomål, synpunkter och beröm.
Under tidsperioden 2020-11-18 tom 2021-05-31 har totalt 36 synpunkter – klagomål
- beröm inkommit vilket är en stor ökning mot tidigare år. Förvaltningen ser en
koppling till den pågående pandemin, dels genom antalet anmälningar och innehållet
i anmälningarna.
Alla synpunkter har inkommit via Region Gotlands klagomålshantering och genom
e-post.
Ärendebeskrivning

Alla inlämnade synpunkter, företrädesvis klagomål, är omhändertagna, övervägande
delen avslutade och några fortsatt under utredning.
Inom förskolans område har det inkommit sju (7) synpunkter varav ett (1) är beröm
från vårdnadshavare till personal på Kabyssens förskola. Övriga synpunkter handlar
om belysning utomhus under vinterhalvåret och Schoolsoft.
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Inom grundsärskolans område har det inkommit fyra (4) ärenden som alla handlar
om vårdnadshavares önskemål om skolskjuts från särskolans fritidshem i Visby och
hem.
Inom förskoleklass, fritidshem och grundskola har det inkommit 25 ärenden. De
handlar om risker på skolgårdar, Schoolsoft, lärares undervisning, skolmat, GDPR,
förbättra Region Gotlands hemsida, framtidens grundskola, lovveckor, e-tjänst osv…
Bedömning

Samtliga klagomål – synpunkter och beröm är kända av utbildningsdirektören,
förskolans, grundsärskolans och grundskolans respektive avdelningschefer och har
följts upp.
Förvaltningen ser samband mellan anmälningar om kränkande behandling,
klagomålsärenden och ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.
– I synpunkthanteringen tas alltid barn- och
elevperspektivet med i uppföljning och eventuell utredning av respektive ärende.
Barn- och elevperspektiv

Jämställdhetsperspektiv

– Inget av inkomna ärenden rör sig om jämställdhet.

– Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv
Landsbygdsperspektiv

- Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter
på frågan utifrån detta perspektiv
Ekonomisk konsekvensanalys

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Tjänsteskrivelse

BUN 2021/23
31 maj 2021

Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Barn- och utbildningsnämnden

Rapport. Ärenden hos Barn- och elevombudet (BEO) och
Skolinspektionen, 2021:1
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

Sammanfattning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen rapporterar regelbundet Region Gotlands
barn- och elevärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BeO).
Alla ärenden rapporteras till nämnden två gånger per år och avser händelser under
den aktuella perioden, det vill säga inkomna och öppna ärenden samt beslut i
ärenden. Har beslut om föreläggande fattats, rapporteras även uppföljning av detta
beslut. Ett nytt ärende från Skolinspektionen har inkommit under 2021 och alla
tidigare ärenden är avslutade.
Ärendebeskrivning

Ett nytt ärende har inkommit från Skolinspektionen och det avser kränkande
behandling inom grundskolans område. Förvaltningen har skickat in yttrandet till
Skolinspektionen och väntar på deras beslut.
Bedömning

Det kan konstateras att Skolinspektionen och BeO har en ny arbetsgång då de får in
en anmälan till sig. De stämmer av om anmälare har anmält ärendet till regionens
klagomålshantering först vilket innebär att vi får utreda och åtgärda ärendet direkt
med anmälare. Det är också ett tecken på att det förebyggande och åtgärdande
arbetet mot kränkningar och diskriminering har blivit effektivare på förskole- och
grundskolenivå. Det är viktigt att fortsätta arbeta förebyggande och systematiskt med
anmälan om kränkande behandling till huvudman och ta vårdnadshavares synpunkter
på allvar.
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Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats:
Förvaltningen bedömer att ingen särskild hänsyn behöver vidtas i förslag till detta
beslut med anledning av jämställdhetsperspektivet, landsbygdsperspektivet eller det
ekonomiska perspektivet. Barn- och elevperspektivet är alltid med i detta ärende.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Tjänsteskrivelse

BUN 2021/24
31 maj 2021

Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Barn- och utbildningsnämnden

Rapport. Skolpliktsärenden, 2021:1
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

Skollagen, 7 kap. 22§, anger att ”Kommunen ska se till att eleverna i dess grundskola
och grundsärskola fullgör sin skolgång”. Som en del av detta ansvar får barn- och
utbildningsnämnden minst två gånger om året en skriftlig rapport som beskriver den
rapportering som skett från huvudmannens rektorer samt från de fristående skolorna
avseende elever som riskerar att inte fullgöra sin skolgång.
Rektorerna rapporterar fortlöpande, till avdelningen stöd och utveckling, om det
finns risk för att skolplikten inte kommer att fullgöras.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ges, från och med höstterminen 2020,
en muntlig rapport om elever som riskerar att inte fullgöra skolplikten vid varje
sammanträde. Eventuella åtgärder som ska vidtas, exempelvis elevens
vårdnadshavare får ett föreläggande eller föreläggande med vite, beslutas av
nämnden.
Som en del av det förebyggande arbetet följer grundskolan och grundsärskolan en
handlingsplan för att förebygga, förhindra och åtgärda skolfrånvaro. Enligt rutin ska
rapportering av elever med hög frånvaro ske tre gånger per läsår; 15 oktober, 15
februari och 15 maj till kvalitets- och utvecklingsavdelningen. Avdelningschefen för
grundskolan får en sammanställd lägesbeskrivning som därefter följs upp med
rektorerna. En rutin för föreläggande och föreläggande med vite ska tas fram av
förvaltningen, med kriterier, som ska ligga som en bilaga till handlingsplanen. Detta
för att i ett tidigare skede uppmärksamma vårdnadshavare om allvaret i
skolfrånvaron.
Inom Samverkan barn och unga pågår ett samarbete mellan UAF, SOF och HSF för att
ta fram en gemensam rutin vars syfte är att stötta elever som har en problematisk
skolfrånvaro.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen deltar också i SKR:s projekt ”Fullföljd
utbildning”. Det syftar till att öka andelen unga som fullföljer sina gymnasiestudier.
Två högstadieskolor deltar tillsammans med gymnasieskolan och kommunens
aktivitetsansvar. Projektet pågår under 2021 och för närvarande görs en kartläggning
av hur läget ser ut på Gotland.
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Ärendebeskrivning

Det totala antalet elever som riskerar att inte fullgöra skolplikten är den 31 maj 2021
62 elever.
Antalet elever som riskerar att inte skolplikten fullgörs har jämfört med maj 2020
minskat från 59 till idag 50 elever inom kommunal grundskola. Under vårterminen
2020 kunde ca hälften av de 59 elevernas problematiska skolfrånvaro härledas till den
pågående pandemin vilket den inte kan göra idag. Några elever är idag hemma på
grund av den pågående pandemin. Detta innebär att vi ser en ökning av elever som
riskerar att inte fullgöra skolplikten vid vårterminens slut 2021.
Inom fristående grundskolor med enskild huvudman har antalet elever som riskerar
att inte skolplikten fullgörs jämfört med maj 2020 minskat från 15 till idag 12 elever.
Största orsaken till elevernas frånvaro är psykosocialt mående och många har kontakt
med BUP, socialtjänst och så vidare. Skolornas elevhälsoteam har ett pågående arbete
med eleverna och dess vårdnadshavare.
Bedömning

Antalet elever som riskerar att inte skolplikten fullgörs ökar vid denna uppföljning
jämfört med tidigare under höstterminen 2020. Det har inte med pågående pandemi
att göra. I dagsläget är det 50 elever inom kommunal grundskola och 12 elever inom
fristående grundskola. Det är fler pojkar än flickor, antal elever i åk 6 och åk 8 sticker
ut och antal elever med mycket hög frånvaro ökar inom mellanstadiet. En
avidentifierad bilaga bifogas denna tjänsteskrivelse.
Största orsaken till elevernas frånvaro är psykosocialt mående och många har kontakt
med BUP, socialtjänst och så vidare. Rektorerna ger förvaltningen en kort
beskrivning om situationen, av genomförda och pågående insatser. Skolornas
elevhälsoteam har ett pågående arbete med eleverna och dess vårdnadshavare. I
denna uppföljning ser förvaltningen att rektorernas orosanmälningar till
socialtjänsten ökar. Förvaltningen ska arbeta fram en rutin med kriterier för när det
ska beslutas om ett föreläggande och föreläggande med vite till vårdnadshavare.
Detta för att vårdnadshavare ska uppmärksammas om allvaret i skolfrånvaron.
Barn- och elevperspektiv – Elevperspektivet
Jämställdhetsperspektiv – Förvaltningen
Landsbygdsperspektiv - Förvaltningen

är alltid med i detta ärende.

ser inte att det påverkar detta perspektiv.

ser inte att det påverkar detta perspektiv.

Ekonomisk konsekvensanalys – Förvaltningen

ser ett behov av utökning av
elevhälsans budget för att kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Utökning
av antalet skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer är av stor vikt och
utrymme för det finns inte inom dagens budget.
Beslutsunderlag

Avidentifierad sammanställning med aktuell information bifogas tjänsteskrivelse.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse, bilaga

Karin Sandberg Täpp

Datum

31 maj 2021

Barn- och utbildningsnämnden

Risk för att skolplikten inte fullgörs
Aktuell status 31 maj 2021
Elev med risk för att skolplikten inte fullgörs enligt skollagen 2010:800 7 kap.

Antal anmälda elever kommunal grundskola:
Risk för att skolplikten inte fullgörs:
Förskoleklass

P

F

Antal
-

Årskurs 1

1

1

Årskurs 2
Årskurs 3
Årskurs 4

2

1

3

2

1

3

3

8

11

3

1

4

9

7

16

8

4

12

Totalt antal elever med risk för att inte skolplikten fullgörs juni 2021

27

23

50

Totalt antal elever med risk för att inte skolplikten fullgörs juni 2020

29

30

59

Totalt antal elever med risk för att inte skolplikten fullgörs maj 2019

19

13

32

Årskurs 5
Årskurs 6
Årskurs 7
Årskurs 8
Årskurs 9

Totalt elever med risk för att inte skolplikten fullgörs maj 2018

36

Antal anmälda fristående grundskola
Risk för att inte skolplikten fullgörs:
Årskurs fkl tom 9
Totalt antal elever med risk för att inte skolplikten fullgörs juni 2021
Årskurs fkl tom 9
Totalt elever med risk för att inte skolplikten fullgörs juni 2020
Totalt antal elever med risk för att inte skolplikten fullgörs maj 2019
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Antal
1

4

12

6
1

9
-

15
1
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Tjänsteskrivelse

BUN 2021/367
10 maj 2021

Fredrik Johansson
Utredare och arkivansvarig

Barn- och utbildningsnämnden

Gallringsbeslut gällande diagnostiska prov i grundskolan
Förslag till beslut



Elevsvaren på diagnostiska prov i grundskolan kan gallras från och med den
1 januari 2012 fram till den 25 mars 2019.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden är arkivbildare och ansvarig för skolornas arkiv. I
grundskolornas arkiv finns mycket diagnostiska prov (elevsvaren på proven) och
dessa bedöms inte ha ett bevarandevärde. Skälen till detta är att proven är inaktuella
och inte fyller något behov längre samt att de behöver tas bort av utrymmesskäl. Det
bör därför tas ett retroaktivt beslut på att dessa prov kan gallras. Att gallra innebär att
förstöra allmänna handlingar, vilket dessa prov är, och för att handlingarna/proven
ska kunna gallras krävs ett beslut av den myndighet som ansvarar för de allmänna
handlingarna, alltså nämnden.
Fram till 2011 var rådet att de diagnostiska proven skulle bevaras (och förvaras på
regionarkivet). Detta då proven ansågs innefattas av det s.k. ”Intensivdataområdet
Gotlands län” 1, men från 1 januari 2012 gäller inte denna rekommendation för
skolorna. Eftersom inget beslut har tagits för perioden efter 2012 så samlas proven
på hög i skolorna, trots att råden är att proven ska gallras. Därför bör nämnden ta ett
retroaktivt gallringsbeslut gällande diagnostiska prov för perioden från den 1 januari
2012. Detta retroaktiva beslut gäller fram till när den nuvarande
informationshanteringsplanen antogs av regionfullmäktige den 25 mars 20192.
Informationshanteringsplanen används även som ett gallringsbeslut då planen är ett
styrdokument för vilka handlingar som ska bevaras och/eller gallras i regionen.
Förslaget är att nämnden beslutar att elevsvaren på diagnostiska prov i grundskolan
kan gallras från och med den 1 januari 2012 fram till den 25 mars 2019.

Intensivdataområdet innebär att Gotlands län/ Region Gotland bevarar mer än andra kommuner som inte tillhör ett
intensivdataområde. Från 1 januari 2012 gäller inte längre denna rekommendation för skolorna.
2 RF § 125 ”Förnyad informationshantering och arkivering”, 2019-03-25. I informationshanteringslanen benämns diagnostiska
prov som ”elevsvar på övriga prov”. Dessa elevsvar lämnas tillbaka till eleven eller gallras efter läsårets slut (så kallade
gallringsfrist) (informationen hämtad 2021-05-06)
1
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Förvaltningen bedömer att ingen särskild hänsyn behöver vidtas i förslag till detta
beslut med anledning av Region Gotlands förekommande perspektiv och
konsekvensanalyser.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-10
Arkivreglemente för Region Gotland, 2019-01-20
SKL och Riksarkivet, ”Bevara och gallra 2 - Gallringsråd för kommuners, landstings
och regioners utbildningsväsende”, 2011
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
För kännedom: Regionarkivet
Information inges till skoladministratörerna på grundskolorna av arkivansvarig
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Fredrik Johansson
Utredare och arkivansvarig

Barn- och utbildningsnämnden

Gallringsbeslut gällande dagjournaler (närvarolistor) i
förskolan
Förslag till beslut



Dagjournaler som endast innehåller närvarorapportering kan gallras när de är
inaktuella.
o Gallringsbeslutet gäller dagjournaler upprättade fram till den 25 mars
2019.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden är arkivbildare och ansvarig för skolornas arkiv. På
förskolorna finns mycket dagjournaler, som är rapporter om barnens närvaro och
frånvaro. Dessa dagjournaler bedöms inte ha något bevarandevärde om de endast
innehåller närvarorapportering och det samtidigt finns placeringslistor över barn som
bevaras1. Det bör därför tas ett retroaktivt beslut på att dessa dagjournaler kan
gallras. Att gallra innebär att förstöra allmänna handlingar, vilket dessa dagjournaler
är, och för att dagjournalerna ska kunna gallras krävs ett beslut av den myndighet
som ansvarar för de allmänna handlingarna, alltså nämnden.
Dagjournalerna samlas på hög i förskolorna och gallringsfristen (tidpunkt när gallring
kan ske) bör ändras från ”bevarande” till ”gallring vid inaktualitet”, detta i enlighet
med Region Gotlands informationshanteringsplan2. Detta retroaktiva beslut gäller
fram till när den nuvarande informationshanteringsplanen antogs av
regionfullmäktige den 25 mars 20193. Informationshanteringsplanen används även
som ett gallringsbeslut då planen är ett styrdokument för vilka handlingar som ska
bevaras och/eller gallras i regionen.
Förslaget är att nämnden beslutar att dagjournaler som endast innehåller
närvarorapportering kan gallras när de är inaktuella för verksamheten samt att
gallringsbeslutet gäller dagjournaler upprättade fram till den 25 mars 2019.

Det som behöver finnas kvar är sådana (placerings-) listor där man ser vilka barn som varit inskrivna var, dvs inte när de varit
närvarande eller inte.
2 Informationshanteringsplanen är ett styrdokument för hanteringen av regionens allmänna handlingar.
3 RF § 125 ”Förnyad informationshantering och arkivering”, 2019-03-25. I informationshanteringslanen benämns dagjournalerna
som ”Närvaro- och frånvarouppgifter”. Dessa uppgifter ska alltså gallras när de är inaktuella enligt Region Gotlands
informationshanteringsplan (informationen hämtad 2021-05-06)
1
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Förvaltningen bedömer att ingen särskild hänsyn behöver vidtas i förslag till detta
beslut med anledning av Region Gotlands förekommande perspektiv och
konsekvensanalyser.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-10
Arkivreglemente för Region Gotland, 2019-01-20
SKL och Riksarkivet, ”Bevara och gallra 2 - Gallringsråd för kommuners, landstings
och regioners utbildningsväsende”, 2011
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
För kännedom: Regionarkivet
Information inges till skoladministratörerna på förskolorna av arkivansvarig
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7 maj 2021

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Barn- och utbildningsnämnden

Årlig uppföljning. EU:s dataskyddsförordning, GDPR
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning i kraft. Förordningen påverkar
hur hantering av personuppgifter ske i den dagliga verksamheten. Personuppgifter får
enligt förordningen inte hanteras utan att det finns stöd i lagen eller genom ett så
kallat avtal med vårdnadshavare eller elev. Hela ryggraden i GDPR handlar om att
den enskildes rättigheter har stärkts. Att du som individ har rätt att få vetskap om på
vilket sätt dina personuppgifter behandlas, varför och hur länge. Nämnden är som
personuppgiftsansvarig ytterst ansvarig för att EU:s dataskyddsförordning efterföljs
För att säkra att hela förordningen efterlevs skapade förvaltningen projektet
Uppföljning av efterlevnaden av EU:s dataskyddsförordning. Projektet kommer att löpa under
hela år 2021. Syftet med projektet är att säkra upp att EU:s dataskyddsförordning
efterlevs. Förordningen ställer krav på förändringar av bland annat interna rutiner
och processer, vilket medför att medarbetare kommer få tänka om och tänka nytt för
att kunna göra rätt utifrån förordningen.
Rutiner och riktlinjer

Förordningen tvingar förvaltningen ser över den interna styrningen och tar fram
riktlinjer för hur personuppgifter hanteras. Detta görs bland annat genom att:
Se över de riktlinjer som finns för Office 365 som är en molntjänst där man inte
får spara känsliga personuppgifter.
 Förvaltningen har tagit fram en e-tjänst för inköp av digitala verktyg (appar,
webbtjänster och system)
 Rutin för hantering av personuppgiftsincident är framtagen


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-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2021/359

Registerförteckning

I samband med den nya dataskyddsförordningen fick privatpersoner rätt att begära ut
en registerförteckning på alla personuppgifter som kommun/myndighet/företag
behandlar. Ett registerutdrag kan beskrivas som ett skriftligt utdrag som den som är
registrerad kan begära ut. Det ska innehålla alla de uppgifter som rör personen,
varifrån uppgifterna kommer, vad som är ändamålet med behandlingen, till vilka
mottagare informationen har lämnats ut med mera
I dataskyddsförordningen artikel 12.3 står det att personuppgiftsansvarige (nämnden)
på begäran ska utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast en månad
efter att ha mottagit begäran tillhandahålla den registrerade information.
I dagsläget upplever inte nämnden till de krav som står i förordningen. Vi har inte
fått alla verksamheters registerförteckning. Det ligger med i projektet Uppföljning av
efterlevnaden av EU:s dataskyddsförordning att åtgärda.
Under år 2020 hanterades fem begäran om registerutdrag, en begäran om rättelse och
en begäran om radering från medborgare
Personuppgiftsincident

En personuppgiftsincident är en händelse som leder till oavsiktlig eller olaglig
förstöring, förlust eller ändring av de personuppgifter som behandlas av en
verksamhet. Det kan också vara fråga om en händelse som leder till obehörig
åtkomst till de behandlade personuppgifterna, exempelvis att en obehörig part fått ta
del av personuppgifter. Det kan till exempel vara en pappersmapp med
personuppgifter förlagts eller en iPad eller telefon som blivit stulen. Det kan vidare
även handla ett om dataintrång. Nämnden har en skyldighet att anmäla incidenteter
till Datainspektionen inom 72 timmar från det att den upptäcks.
Nämnden har skickat in sju anmälningar om personuppgiftsincidenter till
integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen, under 2020
Anmälningarna har handlat om dataintrång så som SPAM, spara känsliga
personuppgifter på ställen som inte är godkända, fel behörighet i vår skolsystem.
Granskning av dataskyddsombudet

De områden som vårt dataskyddsombud (DSO) valde att granska i maj förra året
utifrån kraven som ställs i förordningen, framgår i tabellen nedan.
Granskningsområde

DSO bedömning

1

Kännedom om förordningen – artikel 24

Samtliga delmål kan inte anses vara uppfyllda varför
granskningsmålet sammanfattningsvis inte anses vara
uppfyllt, trots det utvecklingsarbete som pågår.

2

Register över behandling – artikel 30

Granskningsmålet inte anses vara uppfyllt

3

Laglig behandling av personuppgifter –
artikel 6

Granskningsområdet har inte varit möjligt att kontrollera.
Detta eftersom det behandlingsregister som finns i
systemstödet LISa inte utgår från de behandlingar som
utförs. Behandlingsregistret utgår istället från de system i
vilka behandlingarna genomförs, vilket innebär att det inte
går att följa enskilda behandlingar av personuppgifter.

4

Registerutdrag – artikel 15

Trots att en granskningsfråga måste anses vara uppfylld är
dataskyddsombudets sammanfattande bedömning att
granskningsmålet inte kan anses vara uppfyllt.

5

Personuppgiftsincidenter – artikel 4.12 och
artikel 33

Granskningsmålet bedöms vara uppfyllt
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Utav fem granskningsområden är det endast ett område som DSO anser vara
uppfyllt. Och tyvärr har ingen förändring skett där under det gånga året.
Jag arbetar med övriga nämnder i ett regiongemensamt nätverk för GDPR frågor att
kraven i förordningen ska uppfyllas. Vi försöker kravställa de ändringar som behöver
göras för att vi ska kunna uppfylla kraven som ställs i förordningen mot IT
avdelningen.
Framåt

Digitaliseringen är framtiden och vi måste ta tillvara den tekniska utvecklingen så
långt det bara går. I den framrusande tekniska utvecklingen handlar det också om att
värna den personliga integriteten vilket är en stor utmaning då vi är vana att arbeta
och tänka på ett visst sätt. Men förordningen ställer högra krav för hur insamling av
persondata får göras, tydligare krav gällande behandling av personuppgifter och fler
rättigheter för privatpersoners privatliv och integritet.
I bilaga 1 framgår det vilka aktiviteter som är påbörjade och vilka som ännu är kvar
för förvaltningen att arbeta med. Vi har kommit rätt långt men det finns ännu mycket
mer att arbeta med för att vi ska kunna känna oss helt nöjda.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 – aktivitetsplan för Uppföljning av efterlevnaden av EU:s dataskyddsförordning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Revidering. Barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning år 2021
Förslag till beslut


Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden antas i enlighet med
förvaltningens förslag, bifogas.

Sammanfattning

En delegationsordning är en lista över de ärendegrupper där nämnden beslutat att
delegera sin beslutanderätt. Syftet med delegationsordning är att avlasta nämnden
vissa rutinmässiga beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan.
Organisationen blir då mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och
handläggningen snabbare.
Det är dock viktigt att poängtera att ansvaret för delegerade beslut inte följer med
beslutanderätten vid delegering. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och det
är därför nämnden själv som är juridiskt ansvarig för de beslut som fattas av någon
annan genom delegation.
I arbetet med att uppdatera delegationsordningen har förvaltningen arbetat för att de
båda utbildningsnämnderna, så långt som möjligt, på likartat sätt delegerar ansvar och
befogenhet. Det har även funnits ett behov av översynen utifrån förändringar av
lagar och förordningar.
Beslutsunderlag
Delegationsordning, barn- och utbildningsnämnden.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Viktigare arbetsuppgifter – förvaltningsövergripande
Förutom en förteckning över delegerade ärenden, innehåller denna delegationsordning
även vissa andra befogenheter som tjänsteman inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har. Till exempel efterfrågas ofta vem som får teckna firma.

Delegationsförbud enligt kommunallagen
Enligt 6 kap. 38 § KL får inte beslutanderätten delegeras i följande slag av ärenden. Ärenden som avser
verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Ärenden som väcks genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden.

Dokumentation
Delegationsbeslut fattas alltid i nämndens namn. Det ska alltid finnas en beslutshandling, av vilken det
utöver själva beslutet framgår av vem och när beslutet fattats.
När så krävs ska beslut vara försedda med en motivering som redogör för relevanta regler,
fakta, samråd och bedömningar. Beslutande delegat ansvarar för att det finns en tillfredsställande dokumentation av ärendet och för att denna eller dessa handlingar registreras i diariet.

Delegationsrapportering till nämnden (anmälan av beslut)
Av 6 kap. 40 § och 7 kap. 8 § KL framgår att nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som
har fattats med stöd av delegation ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt,
om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. KL.1 Beslut som fattas med stöd av delegation
ska anmälas till nämnden vid nämndens nästkommande sammanträde. Av anmälan ska det framgå vilken
typ av beslut som fattats och datum för beslutet (6 kap. 40 § KL).
Beslut som inte kan överklagas enligt 13 kap. KL behöver inte anmälas. Det gäller beslut som fattats enligt speciallag och som kan angripas enligt speciallagen (t.ex. offentlighets- och sekretesslagen eller upphandlingslagstiftningen). Det kan också gälla beslut av rent beredande eller verkställande art. Anges i delegationsförteckningen nedan att något är beredande eller verkställande, behöver ingen anmälan göras. I
annat fall ska beslutet anmälas. Förteckning över delegationsbeslut skickas till nämndsekreterare för anmälan till nästa sammanträde. Blanketten Förteckning över delegationsbeslut finns i docpoint.

Överklagande – Laglighetsprövning
Nämndens beslut kan överklagas, genom så kallad laglighetsprövning till förvaltningsrätten (se 13 kap.
KL). Varje medlem i en kommun eller landsting har rätt att överklaga regionens eller landstingets beslut.
Medlemmar i Region Gotland är alla som är folkbokförda, äger en fast egendom eller ska betala kommunalskatt inom regionen samt vissa EU-medborgare (se 1 kap. 5 § KL).
Överklagandet ska lämnas in senast tre veckor efter att beslutet anslagits. Vid laglighetsprövningen avgör
förvaltningsdomstolen om beslutet strider mot någon lag eller författning, till exempel genom att det har
begåtts något formellt fel eller om regionen har överskridit sina befogenheter. Däremot prövar domstolen inte beslutets lämplighet. Laglighetsprövning kallades tidigare kommunalbesvär. Många beslut som
fattas på delegation från nämnden går dessutom att överklaga med så kallat förvaltningsbesvär.
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A Personal
DEL = delegationsbeslut

Lagrum

VST = verkställighetsbeslut
A.1

Nyanställning av medarbetare i enlighet med lagar, avtal och regionens
riktlinjer.

A.2

AC

EC

Re

Kommentar

FC/UD

AC

EC

Re

DEL

Lönesättning av nyanställd medarbetare i enlighet med lagar, avtal och regionens riktlinjer.

FC/UD

AC

EC

Re

DEL

A.3

Nyanställning och lönesättning av korttidsanställd medarbetare gällande anställningar för högst 2 veckor i enlighet
med lagar, avtal och regionens riktlinjer.

FC/UD

A.4

Beslut om löneförändring för enskild
medarbetare under löpande avtalsperiod. Avser endast anställda som ges
förändrade arbetsuppgifter med ökad
svårighetsgrad.
Tecknande av kollektivavtal angående
turlista enligt LAS.
Tillåtande av eller förbud mot att utföra bisyssla.
Uppsägning eller avskedande av medarbetare
Avstängning av medarbetare och samt
överläggning inför avstängning
Beslut om disciplinpåföljd.

FC/UD

DEL

FC/UD

DEL

FC/UD

DEL

FC/UD

DEL

A.5
A.6
A.7
A8
A.9
A.10

A.11
A.12

Deltagande i kurser, konferenser och
liknande med lön (AB § 7).
Fastställande av ledar-/medarbetarkontrakt.
Utförande av arbetsmiljöarbetsuppgifter.

ti

FC/UD

Beslut fattas efter samråd med HR.
Denna gäller vid längre anställning än 2 veckor. Se A.3

AB
§10
AB
§11

AFS
2003:
4, 6§

AC

EC

Re

DEL

Vikarieförmedlare har rätt att sätta lön på korttidsanställda. Samtliga
rekryteringar av korttidsvikarie för för- och grundskola ska gå via Vikarieförmedlare

FC/UD

AC

DEL

Samråd med HR

FC/UD

AC

DEL

Samråd med HR

FC/UD

AC

Överordnad chef
Respektive
chef och
arbetsledare utifrån mottagen fördel-

EC

Re

VST
VST

Ledarkontrakt för UD fastställs enligt RS delegationsordning.

VST

Särskilda beskrivningar i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift om
systematiskt arbetsmiljöarbete och Region Gotlands regler.

Region Gotland
Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning - BUN

ning av arbetsmiljöuppgifter

A.13

Nyanställning av obehörig lärare för
längre tid än sex månader och upp till
ett år, då lärare som uppfyller krav enligt Skollagen saknas.

Skollagen
kap 2,
§§ 18
och
19.

AC

DEL

Undantagsregel då legitimerad och/eller behörig lärare saknas.
Anställningar som är mindre än 6 månader går under ärende nr A.1

A.14

Nyanställning av obehörig lärare med
särskilda ämneskunskaper för längre
tid än sex månader och upp till tre år,
då lärare som uppfyller krav enligt
skollagen saknas

Skollagen
kap 2,
§§ 2122

AC

DEL

Anställningar som är mindre än 6 månader går under ärende nr A.1

A.15

Genomförande av förhandlingar av
förvaltningsövergripande och/eller
principiell karaktär

MBL
11 13

HRC

DEL

Normalt sett hanteras dessa frågor inom ramen för samverkansavtalet.

A.16

Genomförande av förhandlingar

MBL
14 §.

HRC

DEL

A.17

Genomförande av samverkan enligt regionens samverkansavtal.

FC/UD

AC

EC

Re

DEL

A.18

Organisationsförändringar inom eget
verksamhetsområde, inklusive inrättande, förändring och indragning av
anställning.
Förflyttning mellan verksamhetsansvarigas beslutsområden.

FC/UD

AC

EC

Re

DEL

FC/UD

AC

FC/UD

AC

A.19
A.20
A.21
A.22
A.23

Entledigande på medarbetarens egen
begäran, samt medgivande om förkortad uppsägningstid.
Överenskommelse om avgångsvederlag med enskild medarbetare enligt regionens riktlinjer.
Flyttningsersättning till nyanställd
medarbetare enligt regionens riktlinjer.
Rehabiliteringsansvar enligt lagar, av-

AB §
33

DEL
EC

Re

FC/UD
FC/UD

AC

FC/UD

AC

EC

Re

Övergripande ärenden hanteras i central samverkansgrupp. Arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal genomförs enligt Region Gotlands regler.
I samråd med närmast överordnad chef.
Beslut om övergripande organisatoriska förändringar delegeras ej. Avveckling/stängning eller start/öppnande av en hel skola eller förskola
delegeras ej.
I samråd med HR

DEL
DEL

Kostnadsansvar regleras i särskild ordning. Samråd med HRC

VST

Enligt Region Gotlands riktlinjer

VST

Chefen har rätt att vidare förmedla ansvaret
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A.24

A.25

A.26

A.27
A.28

tal och riktlinjer.
Ledighet med lön och bibehållna förmåner för fackliga uppdrag inom eget
rektorsområde/verksamhetsområde i
enlighet med LFF (lagen om facklig
förtroendeman).
Ledighet med lön och bibehållna förmåner för förvaltnings- eller kommungemensamma fackliga uppdrag i enlighet med LFF.
Ledighet med lön och bibehållna förmåner för facklig utbildning i enlighet
med Lagen om facklig förtroendeman
(LFF).
Ledighet som regleras av lagar och avtal, samt i kommunens riktlinjer.

A.34

Fastställande av särskilda villkor för bibehållen lön vid studieledighet.
Beviljande av ledighet med löneförmåner för studier enligt särskilda villkor
beslutade av förvaltningschef.
Krav på läkarintyg från första sjukdagen.
Begäran om läkarintyg i samband med
anställning
Underrättelse om omreglering av sysselsättningsgrad vid partiell sjukersättning
Beslut om särskild avtalspension i enlighet med PFA och KAP-KL, samt regionens riktlinjer.
Beslut om arbetstidens förläggning.

A.35

Beslut angående övertalighet.

A.36

Avstängd enligt smittskyddslagen

A.29
A.30
A.31
A.32
A.33

Delegationsordning - BUN

FC/UD

AC

EC

Re

DEL

HRC

DEL

Beslut fattas efter samråd med HR-strateg på regionstyrelseförvaltningen.

HRC

DEL

Beslut fattas efter samråd med HR-strateg på regionstyrelseförvaltningen.

VST

Beslut fattat med HR-strateg regionstyrelseförvaltningen

FC/UD

AC

EC

Re

AB §
26
AB §
26

FC/UD
FC/UD

AC

EC

Re

DEL

AB §
28
AB § 3

FC/UD

AC

EC

Re

DEL

HRC

DEL

AB §
12

HRC

DEL

FC/UD

DEL

Vid avvikelse från Region Gotlands riktlinjer fattas beslut enligt RS delegationsordning.

DEL

AB § 13, moment 5

FC/UD

DEL

AC

EC

Re

FC/UD
AB §
10,
mom
4

FC/UD

Regiondirektören beslutar avseende FC/UD.
Beslut fattas efter samråd med HRC.

VST
AC

EC

Re

DEL
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B. Ekonomi
Beslut fattas av:

Kommentar

Lagrum
B.1

Fastställande av beslutsattestanter
(Generella)

EkC

DEL

B.2

Hantering av krav, avskrivning av fordran

EkC

VST

B.3

Fördelning och omdisponering av driftmedel.

FC/UD

B.4

Resursutnyttjande inom anslag

B.5

Beslut till rätt att inneha inköpskort

Enligt
attestförteckning
FC/UD

B.6

Beslut om avgift för barn i förskola och
skolbarnomsorg från annan kommun

B.7

Tecknande av överenskommelse om bidrag till fristående skola i enlighet med
gällande riktlinjer.
Beslut om stipendier

B.8
B.9

Direktupphandling vid värde 0-10 000
kronor

AC

VST
VST

I samråd med EkC

AC

DEL

Enligt attestförteckning

AC

DEL

Enligt fastställd attestlista.
I samråd med EkC
Överklagan till allmän förvaltningsdomstol

EkC
EC
Budgetansvarig chef
FC/UD

AC

AC

B.10

Direktupphandling vid värde 10 001 –
100 000 kr

B.11

Direktupphandling vid värde 100 001 –
534 000 kronor

FC/UD

B.12

Upphandling större än 534 001 kronor

FC/UD

Ekonomichef bemyndigas att löpande under året utse attestanter och göra
de förändringar som är nödvändiga i attestförteckningarna på grund av
avgångar och nyanställningar mm.
NOT: Riktlinjer för attest-Region Gotland

EC

Vst
Re

Re

DEL
VST

Inget krav på prisjämförelse

VST

Prisförfrågan genomföras skriftligt och skickas till minst tre leverantörer.
Offertförfrågan dokumenteras och diarieförs.
Processen i samråd med EkC.

DEL

Upphandlingar till ett värde överstigande 534 000 kronor delegeras UD
och sker i samråd med regionsstyrelseförvaltningen och dess riktlinjer
Processen i samråd med EkC.
I samråd med överordnad chef.
Bidrag där EN ansökan kan göras per huvudman görs i samråd med

DEL

Prisförfrågan hos minst tre företag (leverantörer)
Gäller inom sitt budgetområde
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B.13

Av staten helt finansierade projekt

Delegationsordning - BUN

FC/UD

AC

EC

Re

VST

FC/UD
I samråd med överordnad chef och EkC
Projekt som löper över flera budgetår och där nämndens samlade ansvar
överstiger en miljon kronor delegeras ej.

B.14
B.15
B.16
B.17

Fleråriga projekt som ska medfinansieras av Region Gotland och som ryms
inom sin egen budget
EU-projekt som löper över flera år med
delfinansiering

FC/UD

Försäljning av övrig lös egendom

FC/UD

Firmateckningsrätt

FC/UD

AC

EC

Re

DEL

Delegeras ej

DEL
DEL

Delegeras ej Ska beslutas av nämnden.
RS § 192 , RS 2013/303,Regler om försäljning
av regionens lösa egendom 2013-05-13
RS 2013/724 § 86. Teckna personuppgiftsbiträdesavtal se C.14
Teckna personuppgiftsbiträdesavtal se C.14
Firmatecknare innebär att beslut som fattas med stöd av delegation samt
skrivelser, avtal och andra handlingar som kräver firmatecknare.

C. Övriga administrativa ärenden
Ärende
nr
C.1

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

Beslut att lämna ut allmän handling eller
uppgifter i allmän handling

TF 2 kap. 12-14
§§
OSL 6 kap. 3-9
§§

Respektive handläggare

C.2

Beslut att lämna ut allmän handling eller
uppgifter i allmän handling till enskild med
uppställande av förbehåll
Beslut att inte lämna ut allmän handling
eller uppgifter i allmän handling med stöd
av TF och OSL

OSL 10 kap. 14
§

FC/UD

DEL

TF 2 kap. 14-15
§§
OSL 6 kap. 3-9
§§

FC/UD

DEL

C.4

Prövning om överklagande inkommit inom
giltig tid (så kallad rätt tidsprövning)

FL 46-46 §§

FC/UD

VST

C.5

Beslut å nämndens vägnar i de fall som är
så brådskande att nämndens beslut inte
kan avvaktas

Kommunallagen
6:39

Ordförande

DEL

C.3

Typ av
beslut
VST

Överklagan

Kommentarer
Beslut om utlämnande anmäles inte till nämnden.
I första hand prövas begäran av den som svarar
för vården av handlingen. I tveksamma fall ska den
anställde låta myndigheten (förvaltningschef) göra
prövningen.

FörvR

Beslut att inte lämna ut allmän handling anmäles
till nämnden (beslut får överklagas hos förvaltningsdomstolen). Om beslut om att inte lämna ut
allmän handling överklagas, ska beslutsdelegatens
yttrande anmälas.
Om skrivelsen (överklagandet) inte avvisas enligt
FL 46 §, skall skrivelsen och övriga handlingar i
ärendet lämnas till den myndighet som ska pröva
överklagandet (FL 46 §).
Beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
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C.6

Delegationsordning - BUN

Barn- och utbildningsnämndens ledamöters och ersättares deltagande i kurser,
konferenser o dylikt.
Yttrande över laglighetsprövning av ett delegerat beslut

Ordförande

FC/UD

DEL

C.8

Yttrande, omprövning eller överklagande
av delegationsbeslut

FC/UD

DEL

C.9

FC/UD

C.10

Utfärda fullmakt att företräda BUN
och föra dess talan vid domstolar
och myndigheter
Tecknande av hyreskontrakt

C.11

Uthyrning av lokaler

C.12

Tecknande av avtal med regionsstyrelseförvaltningen
Tecknande av avtal med leverantör avseende skolskjutsar
Tecknande av notkopieringsavtal

C.7

C.13
C.14
C.15
C.16
C.17
C.18

C.19
C.20

Yttrande i ärenden om tillstånd till spelautomater
Yttrande avseende plansamråd
Emotta delgivning
Rätt att besluta i aktiviteter som sammanhänger med åligganden enligt EU:s dataskyddsförordning

Teckna personuppgiftsbiträdesavtal (PUBavtal)
Beslut att utse arkivansvarig

Arkivreglementet

FC/UD med rätt
att vidaredelegera
FC/UD med rätt
att vidaredelegera
FC/UD med rätt
att vidaredelegera
FC/UD med rätt
att vidaredelegera
Re

DEL

FC/UD

DEL

Försörjningschef
FC/UD, Nämndsekr
FC/UD med rätt
att vidare delegera

DEL
DEL

FC/UD med rätt
att vidare delegera
Utses av FC/UD

DEL

Avser det beslut fattat av FC/UD delegeras detta
ej.
FörvR

Avser det beslut fattat av FC/UD delegeras detta ej

DEL
DEL
DEL
DEL

2.1 och 15–21 GDPR. Art. 33–34 GDPR, Art. 35–36

DEL

GDPR, Art. 24 GDPR
Samråd bör ske med dataskyddsombudet.
Är delegerat till kontaktperson för GDPR frågor på
UAF
Är delegerat till kontaktperson för GDPR frågor på
UAF

VST
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Delegationsordning - BUN

D. Barn- och elevhälsa
Ärende
nr
D.1

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

Typ av
beslut

Anmäla verksamhetschef och anmälningsansvarig till
vårdregistret hos Inspektionen för vård och omsorg.

3 kap. 5 §
patientsäkerhetslagen
Lex Maria

Delegeras ej

Överklagan

Kommentarer

E. Alla skolformer
Ärende
nr
E.1

Ärendebeskrivning
Yttranden i Skolinspektionens tillsynsärenden

Skolchef

Typ av
beslut
DEL

E.2

Yttrande till Skolinspektionen, Skolverket,
DO Diskrimineringsombudsmannen),
BO (Barnombudsmannen)samt JO (Justitieombudsmannen/Riksdagens ombudsmän).
Hantera inkomna klagomål samt besluta
om nödvändiga åtgärder om det genom
klagomålet framkommer att det finns
brister i verksamheten.
Läsårstider

Skolchef

DEL

SL 4:7

FC/UD med rätt
att vidaredelegera

DEL

-

.

SF 3

FC/UD

DEL

-

SL 6:6-10

FC/UD med rätt
att vidaredelegera

DEL

Terminstider beslutas av huvudman. Alla lovdagar kan beslutas av rektor. Särskilda bestämmelser angående särskolan
Anmälan via e-tjänst.

E.3

E.4
E.5

Utreda omständigheter kring uppgivna
kränkningar och i förekommande fall vidta
de åtgärder som skäligen kan krävas för
att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Lagrum

Delegat

Överklagan

Kommentarer

-
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Delegationsordning - BUN

E. Skolskjuts
Ärende
nr

Ärendebeskrivning

E.6

Beslut om rätt till skjuts till förskolan

E.7
E.8

Fria resor för barn som pga. funktionshinder inte kan få
placering i barnomsorgens verksamheter på hemorten.
Beslut om lämplig färdväg och resesätt för barn som
pga funktionshinder inte kan få placering i barnomsorgens verksamheter på hemorten.

E.9

Beviljande av skolskjuts efter prövning

E.10

Fria resor för barn som pga. funktionshinder inte kan få
placering i barnomsorgens verksamheter på hemorten.
Beslut om beviljande/avslag på begäran om skolskjuts

Lagrum

Delegat

Typ av beslut

Överklagan

Kommentarer

Förskola och Fritidshem
Handläggare
FC/UD med rätt att
delegera
FC/UD med rätt att
delegera

VST

Enl BUNs riktlinjer, ingen generell rätt Se
E.7 och E.8

VST
VST

Grundskola

E.11

SL 10:32

SL 10:32
Grundskola
Skolskjutsförord
§ 2 samt TSVFS
1988:17

Handläggare

VST

FC/UD med rätt att
delegera
Handläggare.

VST

Handläggare

DEL

Enligt BUNs riktlinjer

DEL

E.12

Planering och tillsyn av skolskjutsar och skolskjutsorganisation

E.13

Beslut om beviljande/avslag på begäran om skolskjuts

SL 11:31 Särskola

Handläggare

DEL

E.14

Besluta om skolskjuts
för elev i gymnasiesärskola.

SL 18:30

Handläggare

DEL

Vid annan skola än den som eleven tillhör

Särskola
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Delegationsordning - BUN

F. Förskola

Skollagen kapitel 2 - Barns och elevers utveckling mot målen
Ärende
nr

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

F.1

Beslut om godkännande för anordnare av enskild verksamhet att bedriva förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som ej anordnas vid skolenhet
Beslut om uppsägning av plats

SL 2:5 + 2:7

Delegeras
ej

F.2

Typ av beslut

Kommentarer

FörvR

Re

VST

F.3

Beslut om återbetalning resp. återkrav vid felaktig
barnomsorgsavgift

AC

VST

F.4

Befrielse från avgift då barnomsorgsplats ej kunnat erbjudas under minst 14 dagar i följd under pågående
placering
Befrielse från avgift vid flyttning/stängning av institution under högst 3 dagar

AC

VST

Re

VST

F.5

Överklagan

Enligt BUN:s riktlinjer. Innefattar beslut om uppsägning pga. obetalda barnomsorgsräkningar
Enligt Regionfullmäktige fastställda avgifts- och inskrivningsregler
Enligt Regionfullmäktige fastställda avgifts- och inskrivningsregler

Skollagen kapitel 8 - Förskolan
Ärende
nr

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

Typ av beslut

F.6

Beslut om barngruppernas storlek och sammansättning
och att barnen i övrigt erbjuds en god miljö

SL 8:8

Re

VST

F.7

Stöd till barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl
behöver särskilt stöd

SL 8:9

Re

VST

F.8

Beslut om mottagande av barn från annan kommun pga.
personliga förhållanden

SL 8:13

Handläggare

DEL

Överklagan

Kommentarer

I samråd med rektor
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F.9

Inhämta yttrande från barnets hemkommun

SL 8:13

Handläggare

VST

I samråd med rektor.

F.10

Beslut i andra fall att ta emot barn från annan kommun
efter önskemål av vårdnadshavare

SL 8:13

Handläggare

DEL

I samråd med rektor.

F.11

Yttrande från Region Gotland till annan kommun över
mottagande av barn

SL 8:13

Handläggare

VST

I samråd med AC

F.12

Beslut om placering vid en förskoleenhet.

SL 8:14+ 8:15

Handläggare

VST

I samråd med rektor. Enligt BUN:s riktlinjer.

F.13

Beslut om interkommunal ersättning

SL 8:17

AC

VST

F.14

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara
individuellt bestämt utifrån elevens behov
Medflytt skolpeng/programpeng

SL 8.23

AC

VST

Handläggare

DEL

F.15

BUN 2017/581

Skollagen kapitel 26 - Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning och utvärdering
Ärende
nr

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

Typ
av
beslut

F.16

Tillsyn av förskola och pedagogiskomsorg vars huvudman kommunen har godkänt

SL 26:4

Handläggare

DEL

F.17
F.17.1
F.17.2
F 17.3
F.17.4

Ingripanden vid tillsyn
Föreläggande
Anmärkning
Avstående från ingripande
Återkallelse av tillstånd

SL
SL
SL
SL

26:10
26:11
26:12
26:13–16

Överklagan

Kommentarer

Enligt riktlinjer

Delegeras
ej
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G. Förskoleklass

Skollagen kapitel 9 – Förskoleklass
Ärende
nr
G.1

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

Beslut om mottagande av barn från annan kommun pga. personliga förhållanden

SL 9:13

Handläggare

Typ av
beslut
DEL

G.2

Inhämta yttrande från barnets hemkommun

SL 9:13

Handläggare

VST

G.3

Beslut i andra fall att ta emot barn från annan kommun efter
önskemål av vårdnadshavare

SL 9:13

Handläggare

DEL

I samråd med rektor

G.4

Yttrande från Region Gotland till annan kommun över mottagande av barn

SL 9:13

Handläggare

VST

I samråd med rektor

G.5

Beslut om placering av barn vid en skolenhet

SL 9:15

Handläggare

VST

I samråd med rektor. Enligt BUN:s riktlinjer.

G.6

Interkommunal ersättning

SL 9:16

Handläggare

VST

I samråd med rektor

G.7

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande
behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov
Medflytt skolpeng/programpeng

SL 9:21

AC

VST

Handläggare

DEL

G.8

Överklagan

Kommentarer
I samråd med rektor
I samråd med rektor

BUN 2017/581
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H. Fritidshem

Skollagen kapitel 4 – Kvalitet och inflytande
Ärende
nr
H.1

Ärendebeskrivning

Lagrum

H.2

Beslut om återbetalning respektive återkrav vid felaktig skolbarnsomsorgsavgift

AC

VST

Enligt fastställda avgifts- och inskrivningsregler

H.3

Befrielse från avgift då skolbarnsomsorgsplats ej kunnat erbjudas under minst 14 dagar i följd under pågående placering

AC

VST

Enligt fastställda avgifts- och inskrivningsregler

H.4

Befrielse från avgift vid flyttning/stängning av institution under högst 3 dagar

Re

VST

Enligt fastställda avgifts- och inskrivningsregler

Beslut om uppsägning av plats

Delegat
Re

Typ av
beslut
VST

Överklagan

Kommentarer
Enligt BUN:s riktlinjer. Innefattar beslut om uppsägning
pga. obetalda barnomsorgsräkningar

Avgifter fritidshem

Skollagen kapitel 14 - Fritidshemmet
Ärende
nr
H.5

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

Erbjudande av utbildning

SL 14:3

Re

Typ av
beslut
VST

H.6

Beslut om erbjudande av plats till barn som av fysiska, psykiska
eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling

SL 14:6

Re

VST

H.7

Beslut om barngruppernas storlek och sammansättning inkl åtgärder för barn med behov av särskilt stöd

SL 14:9

Re

VST

H.8

Beslut om placering av elev vid fritidshem

SL 14:10

Handläggare

VST

H.9

Interkommunal ersättning

SL 14:14

Handläggare

Överklagan

Kommentarer

En god miljö handlar bl.a. om en god pedagogisk och fysisk miljö

VST

I samråd med rektor
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H. Enskilt fritidshem

Skollagen kapitel 2 – Huvudman och ansvarsfördelning
Ärende
nr
H.10

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

Beslut om godkännande för anordnare av enskild verksamhet
att bedriva förskoleverksamhet och skolbarnomsorg som ej anordnas vid skolenhet

SL 2:7

Delegeras
ej

Typ av
beslut

Överklagan

Kommentarer

FörvR

Skollagen kapitel 26 - Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationelluppföljning och utvärdering
Ärende
nr
H.11

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

Tillsyn av fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt

SL 26:4

Handläggare

H.12

Ingripanden vid tillsyn
Föreläggande
Anmärkning
Avstående från ingripande
Återkallelse av tillstånd

SL
SL
SL
SL

26:10
26:11
26:12
26:13–16

Typ av
beslut
DEL

Överklagan

Kommentarer
Enligt riktlinjer

Delegeras
ej
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I. Grundskola

Skollagen
Skollagen kapitel 5 – Trygghet och studiero
Ärende
nr
I.1

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

Disciplinära och andra särskilda åtgärder
Beslut om avstängning

SL 5:14

Re

Typ av
beslut
DEL

Överklagan

Kommentarer

Överklagan

Kommentarer

FörvR

I samråd med AC före att beslut fattas
Elev i kommunal skola i Gotland: Rektor i den skola där eleven är inskriven eller om eleven ännu inte är inskriven någonstans, rektor i grundplaceringsskolan

Skollagen kapitel 7 – Skolplikt och rätt till utbildning
Ärende
nr
I.2

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

Beslut om fullgörande av skolplikt på annat sätt än i grundskola,
särskola eller specialskola

SL 7:4 och
24:23+25

Re

Typ av
beslut
DEL

I.3

Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt
först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år

SL 7:10

AC

DEL

SÖN

I.4

Prövning av fråga om skolpliktens förlängning med ett år.

SL 7:13

Re

DEL

SÖN

I.5

Prövning av fråga om tidigare upphörande av skolplikten.

SL 7:14

AC

DEL

I.6

Prövning av fråga om rätt att slutföra skolgången efter skolpliktens upphörande.

SL 7:15

Re

DEL

I.7

Rätt att slutföra skolgången

SL 7:16

Re

VST

I.8

Beslut att vid vite förelägga elevens vårdnadshavare att se till
att eleven fullgör sin skolplikt

SL 7:23

Delegeras
ej

SÖN
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Elev i fristående verksamhet: Grundskolechef (AC)
Elev i kommunal skola i Gotland: Rektor
Elev i fristående verksamhet: Grundskolechef (AC)
Avgift för särskilt anordnad prövning beslutas av BUN
Elev i kommunal skola i Gotland: Rektor
Elev i fristående verksamhet: Grundskolechef (AC)
Elev i kommunal skola i Gotland: Rektor
Elev i fristående verksamhet: Grundskolechef (AC)

Region Gotland
Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning - BUN

Skollagen kapitel 10 – Grundskolan
Ärende
nr
I.9

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

Överenskommelse med annan kommun att ta emot elev

SL 10:24

I.10

Ta emot en elev från en annan kommun, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i
Gotlands kommuns grundskola.
Innan kommunen fattar beslut om att för ett visst läsår ta emot
en sådan elev ska den inhämta yttrande från elevens hemkommun.
Avge yttrande till kommun som överväger att ta emot en elev
från Gotlands kommun grundat på att eleven med hänsyn till
sina personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i den kommunens grundskola
Beslut i andra fall att ta emot elev från annan kommun efter
önskemål från vårdnadshavare

I.14
I.15

I.11
I.12

I.13

I.16

I.17

I.18

Överklagan

Re

Typ av
beslut
VST

SL 10:25

Re

DEL

SÖN
SL 28:12

SL 10:25

Re

VST

SL 10:25

AC

DEL

SL 10:27

Re

DEL

Beslut att frångå vårdnadshavares önskemål om viss skola m h
t övriga elevers trygghet och studiero

SL 10:30

Re

DEL

Beslut om elevens placering vid viss skolenhet

SL 10:30

Re

VST

SL 10:34

EkC

VST

SL 10:34 §
andra
stycket
tredje meningen
SL 10:39

AC

DEL

AC

VST

Beslut om att avslå begäran om placering vid viss skolenhet
Bestämma ersättning till annan kommun för elever från Gotlands kommun som den har i sin grundskola, om elevens skolgång i den andra kommunens grundskola grundar sig på att elven har skäl till det.
Besluta att inte lämna bidrag för särskilt stöd till annan kommuns grundskola, om eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd och betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om bidraget lämnas
Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande
behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning

Kommentarer

SÖN
Enligt BUN:s riktlinjer

Se BUN riktlinjer
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Region Gotland
Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning - BUN

Skolförordningen
Skolförordningen kapitel 3 – Lärotider
Ärende
nr

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

I.19

Beslut om höst- och vårterminens början och slut augusti t.o.m.
juni

SF 3:3

FC/UD

Typ
av
beslut
DEL

I.20

Beslut om skolarbetets förläggning

SF 3:4

Re

VST

I.21

Beslut om fyradagarsvecka i åk 1 och 2

SF 3:4

Delegeras
ej

Överklagan

Kommentarer

Skolförordningen kapitel 9 – Grundskolan
Ärende
nr

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

I.22

Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den tid som anges
i timplanen

SF 9:3

Re

Typ
av
beslut
DEL

I.23

Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den tid som anges
i timplanen

SF 9:3

Re

DEL

I.24

Beslut om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden.

SF 9:4

I.25

Beslut om moderna språk

SF 9:5

FC/UD med
rätt att vidaredelegera
Re

I.26

Erbjudande av ämnen som elevens val

SF 9:8

Re

Överklagan

Kommentarer

Beslutas efter förslag från Re

VST

Enligt gemensam planering inom linjen
Beslut om barngrupp
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Region Gotland
Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning - BUN

J. Grundsärskolan

Skollagen
Skollagen kapitel 7 – Skolplikt och rätt till utbildning
Ärende
nr

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

J.1

Beslut om försöksperiod i annan skolform

SL 7:8

AC

Typ
av
beslut
VST

J.2

Besluta att en elev i grundsärskolan inte tillhör grundsärskolans
målgrupp.

SL 7:5 b

Re

DEL

J.3

Beslut om skolpliktens upphörande (efter särskild prövning eller
fullgörande av motsvarande utbildning i annan skola)

SL 7:14

Re

DEL

J.4

Beslut att vid vite förelägga elevens vårdnadshavare att se till
att eleven fullgör sin skolplikt

SL 7:23

Delegeras
ej

Överklagan

Kommentarer

Förutsätter vårdnadshavarens medgivande

SÖN

Skollagen kapitel 11 – Grundsärskolan
Ärende
nr

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

J.5

Beslut om mottagande av elev i särskolan

SL 11:8

AC

Typ
av
beslut
DEL

J.6

Beslut om elevens placering vid viss skola
Beslut att avslå begäran om placering vid viss skola

SL 11:29

Re

VST

J.7

Beviljande av skolskjuts /avslag på begäran om skolskjuts

SL 11:31

FC/UD med
rätt att vidaredelegera

DEL

Överklagan

Kommentarer

Samråd med vårdnadshavare vid utredning

21 (26)

Region Gotland
Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning - BUN

J.8

Beslut att mottaga elev från annan kommun efter önskemål av
vårdnadshavare

SL 11:25

AC

DEL

J.9

Beslut om skolskjuts för elever i grundsärskolan som med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i
annan kommuns grundsärskola.

SL 11:32

FC/UD med
rätt att vidaredelegera

DEL

Skolförordningen
Skolförordningen kapitel 3 – Lärotider
Ärende
nr

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

J.10

Beslut om höst- och vårterminens början och slut från augusti
t.o.m. juni

SF 3:3

FC/UD

Typ
av
beslut
DEL

J.11

Skolarbetets förläggning

SF 3:4

Re

VST

J.12

Beslut om fyradagarsvecka i åk 1 och 2

SF 3:4

AC

DEL

Typ
av
beslut
DEL

Överklagan

Kommentarer

Rektor kan besluta om andra lärotider om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevens fysiska eller psykiska förutsättningar (SF 3:5)
Rektor kan besluta om andra lärotider om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevens fysiska eller psykiska förutsättningar (SF 3:5)
Rektor kan besluta om andra lärotider om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevens fysiska eller psykiska förutsättningar (SF 3:5)

Skolförordningen kapitel 9 – Grundskolan
Ärende
nr

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

J.13

Beslut om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden.

SF 9:4

FC/UD med
rätt att vidaredelegera

Överklagan

Kommentarer

Beslutas efter förslag från Re
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Region Gotland
Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning - BUN

Skolförordningen kapitel 10 – Grundsärskolan
Ärende
nr

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

J.14

Beslut om ytterligare undervisningstid utöver tid som anges i
timplanerna

SF 10:2

Re

J.15

Fördelning mellan årskurserna av antalet timmar för ämnen,
ämnesområden och elevens val

SF 10:3

Re

J.16

Beslut om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden.

SF 9:4

J.17

Avvikelse från timplan för elever med undervisning i en kombination av ämnen och ämnesområden eller för att anpassa efter
enskilda elevers särskilda förutsättningar och behov
Urval av ämnen inom elevens val

SF 10:4

FC/UD med
rätt att vidaredelegera
Re

SF 10:5

Re

DEL

Typ
av
beslut
DEL

J.18

Typ
av
beslut

Överklagan

Kommentarer

VST
Beslutas efter förslag från Re

K. Gymnasiesärskolan

Skollagen
Skollagen kapitel 5 – Trygghet och studiero
Ärende
nr

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

K.1

Beslut om avstängning från undervisningen

SL 5:17-18

AC

Överklagan

Kommentarer

Elev och vårdnadshavare ska ges tillfälle att yttra sig , ev.
samråd med socialnämnd
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Region Gotland
Barn- och utbildningsnämnden

K.2

Beslut om omedelbar avstängning

Delegationsordning - BUN

SL 5:17 3 st

Re

DEL

Elev och vårdnadshavare ska ges tillfälle att yttra sig, ev.
samråd med socialnämnd.
Rektor ska informera BUN + ev. socialnämnd

Skollagen kapitel 18 – Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan
Ärende
nr

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

K.3

Beslut att mottaga icke tidigare inskriven elev i gymnasiesärskolan

SL 18:5,
18:7

AC

Typ
av
beslut
DEL

K.4

Meddela hemkommunen när en elev från en annan kommun
börjar eller slutar vid en gymnasiesärskola i Region Gotland

SL 18:15

AC

VST

K.5

Beslut om skolskjuts för elev i gymnasiesärskolan

SL 18:30

FC/UD med
rätt att vidaredelegera

DEL

Överklagan

Kommentarer

Skollagen kapitel 19 – Utbildning på program i gymnaisesärskolan
Ärende
nr

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

K.6

Beslut att mottaga elev från annan kommun efter önskemål av
vårdnadshavare

SL 19:13-14

Re

Typ
av
beslut
VST

K.7

Utbildningen i gymnasiesärskola är avsedd att genomgås under
fyra år. Huvudmannen får dock besluta att utbildningen fördelas
på längre tid.
Ta emot sökande i gymnasiesärskola

SL 19:17

AC

DEL

SL 19:29

Re

VST

Hemkommunen ska göra en bedömning av om en ungdom som
har sökttill ett individuellt program har förutsättningar att följa
undervisningen på ett nationellt program.

SL 19:29

Re

DEL

K.8
K.9

Överklagan
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Kommentarer

Region Gotland
Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning - BUN
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Region Gotland
Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning - BUN

L. Kulturskolan
Ärende
nr

Ärendebeskrivning

L.1

Lagrum

Delegat

Typ
av
beslut

Avstängning från Kulturskolan när avgift ej betalats

AC

DEL

L.2

Avsteg från köregler vid särskilda skäl

AC

DEL

L.3

Befrielse från avgift vid särskilda skäl

AC

DEL

Överklagan

26 (26)

Kommentarer

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/427
3 juni 2021

Karin Nilsson
Nämndsekreterare

Barn- och utbildningsnämnden

Remiss. Börja med barnen! En sammanhållen god och nära
vård för barn och unga (SOU 2021:34)
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera till arbetsutskottet att fatta
beslut om remissvaret.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
har mottagit remiss av betänkandet ”Börja med barnen! En sammanhållen god och
nära vård för barn och unga” (SOU 2021:34). Remissvar ska vara inlämnat till
Socialdepartementet av Regionstyrelsen senast 2021-10-03. För att möjliggöra
nämndernas ställningstagande som grund för svaret till Socialdepartementet föreslås
att nämnden delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut om remissvaret vid sitt
sammanträde 2021-08-24. Remissvaret tas fram i samarbete mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Bedömning

Nämndernas ställningstagande till utredarens förslag och bedömningar bör utgöra
grund för remissvaret. För att detta ska vara möjligt inom angiven tidsram föreslås att
beslutet delegeras till arbetsutskottet i respektive nämnd.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-03
Remiss. Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Remiss
2021-06-02
S2021/04102

Socialdepartementet

Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn
och unga (SOU 2021:34)

Remissinstanser

Akademikerförbundet SSR
Arbetsmiljöverket
Astma- och Allergiförbundet
Autism- och Aspergerförbundet
Barnens rätt i samhället (Bris)
Barnombudsmannen
Bjurholm kommun
Bodens kommun
Bollnäs kommun
Dietisternas Riksförbund
Distriktssköterskeföreningen
E-hälsomyndigheten
Flickaplattformen

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Friskolornas riksförbund
FSUM - Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar
Funktionsrätt Sverige
Fysioterapeuterna
Förbundet Unga rörelsehindrade
Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Föreningen Sveriges Socialchefer
Förvaltningsrätten i Falun
Förvaltningsrätten i Malmö
Göteborgs kommun
Hammarö kommun
Härjedalens kommun
Högskolan i Skövde
Höör kommun
Idéburna skolors riksförbund
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Integritetsskyddsmyndigheten
Justitiekanslern
Jämställdhetsmyndigheten
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Kalmar kommun
Karolinska institutet
Katrineholms kommun
Kiruna kommun
Kommunal
Konkurrensverket
Kristinehamns kommun
Kumla kommun
Laholms kommun
Leksands kommun
Linköpings universitetet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum)
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Maskrosbarn
Motala kommun
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
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Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Norrköpings kommun
Nynäshamns kommun
Partille kommun
Regelrådet
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
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Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Örebro
Region Östergötland
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och
intersexspersoners rättigheter (RFSL)
Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU)
Riksförbundet Attention
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
Riksföreningen för Skolsköterskor
Rädda Barnen
Rädda Barnens Ungdomsförbund
Röda Korset
Socialstyrelsen
Solna kommun
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens medicinsk-etiska råd (Smer)
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Statliga stiftelsen Allmänna barnhuset
Statskontoret
Stenungsunds kommun
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Stockholms universitet
Storumans kommun
Svensk förening för allmänmedicin
Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri
Svensk Förening för Socialmedicin och Folkhälsa
Svensk Kuratorsförening
Svensk sjuksköterskeförening
Svenska Barnläkarföreningen
Svenska Barnmorskeförbundet
Svenska Distriktsläkarföreningen
Svenska Logopedförbundet
Svenska Läkaresällskapet
Svenska Prematurförbundet
Svenska Psykiatriska Föreningen
Svenska skolläkarföreningen
Sveriges Arbetsterapeuter
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Sveriges Elevråd
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges läkarförbund
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Sveriges Psykologförbund
Sveriges Skolledarförbund
Sveriges Tandläkarförbund
Sveriges Ungdomsråd
Södertälje kommun
Tibro kommun
Tierp kommun
Tillsammans för ungas psykiska hälsa (TILIA)
Tjörns kommun
Umeå universitet
Unga Allergiker
Unga Hörselskadade
Unga med synnedsättning
Unga Reumatiker
UNICEF
Upphandlingsmyndigheten
Upplands Väsby kommun
Uppsala kommun
Vellinge kommun
Vetenskapsrådet
Vision
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Vi unga
Vårdförbundet
Vårdföretagarna
Västerås kommun
Västra Götalandsregionen
Växjö kommun
Årjängs kommun
Östersunds kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet
senast den 3 oktober 2021. Svaren bör lämnas per e-post till
s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
s.fs@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2021/04102 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av
betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
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För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av
betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Torkel Nyman
Departementsråd

Kopia till
Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com
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