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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)
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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
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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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Uppdrag socioekonomisk resurfördelning

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
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Tjänsteskrivelse

BUN 2021/463
17 augusti 2021

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Ersättning motsvarande tillskott i Region Gotlands för- och grundskolor 2020

Förslag till beslut

•

•

Totalt kompenseras de fristående grundskolorna, Atheneskolan, Guteskolan,
Orionskolan och Montessori friskola med 171 864 kr plus 6 procent moms på
grund av att den kommunala grundskolan erhållit resurstillskott för budgetåret
2020.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om tilläggsbudgetering på driften genom
omdisponering av det egna kapitalet med 171 864 kronor för att utbetala
kompensationsbelopp till de fristående grundskolorna.

Sammanfattning

Förvaltningen gör bedömningen att ersättning ska utbetalas till fristående huvudman
då den kommunala grundskolan gjort ekonomiskt underskott (resurstillskott) för
budgetåret 2020.
Förvaltningen föreslår nämnden att genom tilläggsbudgetering till driften
omdisponera 171 864 kronor från det egna kapitalet för att utbetala det totala
kompensationsbeloppet till fristående huvudman för grundskolorna Atheneskolan,
Guteskolan, Orionskolan och Montessori friskola. Barn- och utbildningsnämndens
egna kapital uppgår till 14,8 miljoner kronor år 2021.
Ärendebeskrivning

I dom från KR Stockholm (mål 8846-15) överlämnas till Barn- och
utbildningsnämnden att beräkna kompensation för det aktuella året. På sidan 6 i
domen anger kammarrätten följande om beräkning av kompensationen:
”Vid beräkning av resurstillskottet bör, enligt kammarrättens mening, en jämförelse
ske mellan den tidigare fastställda budgeten för den kommunala
grundskoleverksamheten – således inte hela nämndens verksamhet – och det
uppkomna underskottet”.
Barn- och utbildningsnämndens tillämpning och bedömning av hur kompensation
för ett underskott skall framräknas är enligt följande:
-

Budgetgrundbelopp grundskola per elev jämförs med faktisk kostnad per elev
för aktuellt år 2020. Följande tabell visar även historiska resultat.
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Grundskola exkl resursfördelning

2015

2016

2017

2018

Budgetgrundbelopp/elev
Kostnadsutfall/elev

98 560
97 305

98 977
97 348

93 175
89 959

93 791
94 992

Resurstillskott/elev

-

-

-

2019

1 201

2020

92 286 93 001
91 078 93 233
-

231

-

Budgetgrundbelopp förskola per elev jämförs inte då förskolan gjorde ett
positivt resultat för budgetåret 2020.

-

Differensen (resurstillskottet) per elev multipliceras med faktiskt antal elever
som varit inskrivna i grundskolan för respektive enhet året 2020.

Enhet
Atheneskolan
Guteskolan
Montessori Friskola
Orionskolan
Totalt

Elevtal
305
233
71
135

Resurstillskott/elev
231
231
231
231

Belopp/Enhet
70 455
53 823
16 401
31 185
171 864

Elevtal avser genomsnittet av mätvärde för april och oktober månad år 2020

Bedömning

Förvaltningen anger som bakomliggande skäl och grund för kompensation, de två
avgörande domstolsbesluten gällande kammarrättens avgörande i mål nr 8846-15
samt förvaltningsrätten mål nr 7581-17 (Stockholm). Förvaltningen har i sin
beräkning exkluderat resursfördelningens resultat, vilket stöds utav Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR)1.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

1

Uppgift hämtad från SKR ”Frågor och svar fristående skolor, bidrag” avsnittet: Tillskott under året.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/459
18 augusti 2021

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Engångsbelopp till arbetstagare enligt bilaga 8, HÖK 21
Förslag till beslut

•
•

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att kompensera de verksamheter som
betalat ut ”Engångsbelopp” enligt bilaga 8, HÖK 21.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om tilläggsbudgetering på driften genom
omdisponering av det egna kapitalet med 3 280 923 kronor för att utbetala
kompensationsbelopp till verksamheterna.

Sammanfattning

Med anledning av HÖK 21 ”Engångsbelopp” föreslår förvaltningen att nämnden
genom tilläggsbudgetering till driften omdisponera 3 280 923 kronor från det egna
kapitalet för att utbetala kompensationsbelopp till verksamheter som betalat ut
”Engångsbelopp”, gäller både för kommunal- och fristående verksamhet. Barn- och
utbildningsnämndens egna kapital uppgår till 14,8 miljoner kronor år 2021.
Kompensation per huvudman, totalt, kronor:
BUN

Belopp

Kommunal
Fristående

-2 780 337
-500 585

Summa

-3 280 923

Ärendebeskrivning

Gällande Engångsbelopp i bilaga 8, HÖK 21
”Alla medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund med månadslön och
som har en anställning 2021-04-01 har rätt att ta del av engångsbeloppet.
De som omfattas av beloppet är inte bara medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas
Riksförbund utan även oorganiserade inom avtalsområdet. Som en konsekvens av
detta gäller bestämmelsen även arbetstagare som är medlemmar i organisation som
inte är kollektivavtalsslutande part, t.ex. Unionen eller ST. Medlemmar i andra
1 (2)
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fackliga organisationer som tecknar Huvudöverenskommelser med SKR och Sobona
omfattas inte av bestämmelsen eftersom de omfattas av det löneavtal som tecknats
av den fackliga organisation de är medlemmar i.
Även obehöriga lärare som är medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas
Riksförbund eller som är oorganiserade, omfattas av bestämmelsen.”1Källa se not.
Bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att kompensation/ersättning bör utbetalas till
verksamheterna avseende alla huvudmän, av den anledningen att ”Engångsbeloppet”
inte var känt och därmed inte medräknat då budgeten för år 2021 fastställdes, vilket
påverkar verksamheternas ekonomi för budgetåret 2021.
Bilaga

- Arbetsgivarnytt, NR 19/21
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Arbetsgivarnytt, Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Nr 19/21,
2021-04-13
1
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1

2021-04-13

Nr 19/21

ARBETSGIVARNYTT
Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens
arbetsgivarorganisation

Kompletterande information gällande
Engångsbelopp i bilaga 8, HÖK 21
Kompletterande information gällande hantering av Engångsbelopp, bilaga 8 till HÖK 21
med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.
Engångsbelopp
Engångsbeloppet avlöser tidigare värde om 1500 kr plus 500 kr som tidigare fanns i bilaga 6.
Engångsbeloppet gäller enbart för månadsavlönade. Timavlönade lönesätts i särskild
ordning, enligt lokala rutiner hos varje enskild arbetsgivare, vid sidan av löneöversynen och
löneavtalet. Därför ingår inte timavlönade medarbetare i den centrala uppgörelsen om
engångsbeloppet.
Alla medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund med månadslön och som har
en anställning 2021-04-01 har rätt att ta del av engångsbeloppet.
De som omfattas av beloppet är inte bara medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas
Riksförbund utan även oorganiserade inom avtalsområdet. Som en konsekvens av detta
gäller bestämmelsen även arbetstagare som är medlemmar i organisation som inte är
kollektivavtalsslutande part, t.ex. Unionen eller ST. Medlemmar i andra fackliga
organisationer som tecknar Huvudöverenskommelser med SKR och Sobona omfattas inte
av bestämmelsen eftersom de omfattas av det löneavtal som tecknats av den fackliga
organisation de är medlemmar i.
Även obehöriga lärare som är medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund eller
som är oorganiserade, omfattas av bestämmelsen.
Engångsbeloppet utges även för de arbetstagare som har lönesatts i 2021 års lönenivå,
såvida arbetsgivaren inte träffar överenskommelse med Lärarförbundet och Lärarnas
Riksförbund att dessa arbetstagare ska undantas från engångsbeloppet.
För deltidsanställda och uppehållsanställda regleras summan proportionerligt i förhållande
till sysselsättningsgrad och uppehållsfaktor.

2

Föräldralediga medarbetare och sjuklediga medarbetare har rätt till engångsbeloppet. Sådan
frånvaro ska i detta avseende räknas som arbetad tid, liksom semesterledighet och ledighet
för fackligt förtroendeuppdrag enligt FML § 7. Även havandeskapspenning för gravida
räknas som arbetad tid. För övrig frånvaro reduceras beloppet enligt AB § 17 mom. 3.
(Övrig frånvaro kan exempelvis vara tjänstledighet, studieledigt, frånvaro med
smittbärarpenning, närståendepenning eller ersättning till riskgrupper).
Beräkning av proportionering av engångsbeloppet utgår från den sysselsättningsgrad
arbetstagaren hade 2021-04-01. För arbetstagare som anställs under perioden 2021-04-01
till och med 2021-06-30 gäller sysselsättningsgraden vid första anställningsdagen som
beräkningsgrund.
Engångsbeloppet inbegriper semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts
i semesterlagen. Beloppet är pensionsgrundande enligt gällande pensionsavtal.
Engångsbeloppet ska betalas ut i juni 2021.
Skolledare
Oorganiserade skolledare hanteras i likhet med hur arbetsgivaren normalt hanterar dessa vid
löneöversyn.
Skolledare som tillhör annat fackförbund än Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund
omfattas inte per automatik av engångsbeloppet enligt avtalet. Det kan till exempel vara
medlemmar i Skolledarna eller Ledarna vilka omfattas av andra Huvudöverenskommelser
med SKR/Sobona. Eventuellt andra ställningstaganden och arbetsgivarpolitiska beslut fattas
av varje arbetsgivare lokalt.

Frågor gällande informationen i detta Arbetsgivarnytt ställs till:
SKR:s kontaktcenter, 08-452 70 00 eller info@skr.se
Sobonas servicetelefon, 08-452 75 20 eller kontakt@sobona.se

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-06-21

RF § 89

Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att
minska livsstilssjukdomar

RS 2021/358

Regionfullmäktiges beslut

Informationen godkänns.
x Nämnderna får i uppdrag att beskriva hur de arbetar vidare med prioriterade
aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar. Uppdraget ska redovisas på
budgetberedningen 2022.
x

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att inom ramen för det folkhälsopolitiska programmet, God jämlik jämställd hälsa, och det nybildade nätverket för
social hållbarhet återkomma med prioriterade aktiviteter för att förebygga och minska
så kallade livsstilssjukdomar. Förvaltningarna har redovisat övergripande aktiviteter
som pågår och/eller planeras som dels stärker förutsättningarna för hälsa och dels
främjar goda levnadsvanor som minskar livsstilssjukdomar. Vidare har
förvaltningarna redogjort vad som skulle kunna göras ytterligare om nya resurser
tillförs. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förvaltningarna arbetar hälsofrämjande och förebyggande utifrån lagar, nationella riktlinjer och lokala program
som styr det hälsofrämjande arbetet. Förvaltningarna anger också aktiviteter som har
indirekt påverkan på levnadsvanor såsom minskat utanförskap, kultur, delaktighet,
minskat våld osv. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en ökad samverkan
mellan förvaltningarna i verksamhetsplaneringsprocessen skapar goda förutsättningar
för att nå större måluppfyllelse gällande att minska och förebygga livsstilssjukdomar.
Regionstyrelseförvaltningen anser att aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar
kommer att bedrivas inom ramen för arbetet med God och Nära Vård. Det är viktigt
att praktiskt utvecklingsarbete med ökat fokus på att bedriva hälsofrämjande insatser
också prioriteras där. Regionstyrelseförvaltningen finner vidare att elevhälsan är en
grundläggande verksamhet som ska ge förutsättningarna för god hälsa och därmed
minskade livsstilssjukdomar. Verksamheten riktar sig till alla unga människor som är
på väg att etablera levnadsvanor som i stor utsträckning kommer att följa med hela
livet. Det är viktigt att denna verksamhet ges ekonomiska och strukturella förutsättningar till att kunna utföra sitt grunduppdrag. För närvarande uppfyller inte
Region Gotland författningskraven avseende att det på grundskoleenheterna finns
tillgång till elevhälsa för eleverna så att den kan användas främst förebyggande och
hälsofrämjande. Regionstyrelseförvaltningen anser det därför som högst prioriterat
att elevhälsan ska ges förutsättningar för att kunna leva upp till lagkraven.
forts

38 (112)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-06-21

RF § 89 forts
RS 2021/358

De långsiktiga konsekvenserna och effekterna av pandemin är ännu för tidigt att dra
några slutsatser kring. Uppfattningen är att pandemin bland annat påverkar barn och
unga negativt. Särskilt drabbade är barn och unga från redan utsatta miljöer, med
svag socioekonomisk bakgrund och svagare socialt skyddsnät. Det är därför viktigt
att stödja och utveckla de institutioner, som till exempel barnhälsovård, socialtjänst,
ungdomsverksamhet samt elevhälsa som möter utsatta barn och unga. Det är också
viktigt att vara lyhörd för skolans behov så att de får resurser att stödja barn och
unga så att de dels kan gå ur årskursen/skolan med godkända betyg och att de dels
får stöd och motivation till bra levnadsvanor som stärker och skyddar hälsan
långsiktigt.
Att stärka medborgarnas förutsättningar och möjligheter till goda levnadsvanor är ett
sätt att strategiskt arbeta för att utjämna skillnader i hälsa. En frisk och välmående
befolkning är grunden för ett socialt hållbart samhälle och skapar förutsättningar för
välstånd och ökad tillväxt. När det gäller förvaltningarnas hälsofrämjande och
förebyggande arbete för att minska livsstilssjukdomar beskrivs det på olika sätt. Vissa
förvaltningar utgår i högre grad än andra från lagar och nationella riktlinjer som styr
det hälsofrämjande arbetet och inte endast de lokala program som styr folkhälsoarbetet. Förvaltningarna har också angett aktiviteter som har indirekt påverkan på
levnadsvanor såsom minskat utanförskap, kultur, delaktighet och minskat våld.
Vidare är det positivt att man ger flera exempel på samverkan mellan olika
förvaltningars verksamheter för att nå utsatta riskgrupper. Den digitala utvecklingen
som pågår är ett bra stöd i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, vilket
underlättar kunskapsspridning, egenvård och tillgänglig information om exempelvis
pågående aktiviteter.
Utifrån i fullmäktige beslutade styrdokument, är det i slutändan nämnderna som
ansvarar för att ändamålsenliga och tillräckliga aktiviteter planeras och genomförs för
att påverka utvecklingen i rätt riktning. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en
ökad samverkan mellan förvaltningarna i verksamhetsplaneringsprocessen skapar
goda förutsättningar för att nå större måluppfyllelse gällande att minska och
förebygga livsstilssjukdomar. Det är praktiskt inte möjligt eller önskvärt att lyfta ut
enskilda prioriterade aktiviteter, utan det behövs ett samlat och brett engagemang
från samtliga verksamheter om resultat ska uppnås.
Regionen bedriver utifrån fullmäktigebeslut för närvarande ett omfattande arbete
inom ramen för God och Nära Vård. Det är ett reformarbete för ett hållbart hälsooch sjukvårdssystem där en gemensam målbild och färdplan för omställningen på
Gotland har tagits fram. Den utgår ifrån insikten att en omställning behövs till ett
välfärdssystem som fokuserar mer på hälsa än på sjukvård. Att ha goda vanor i
vardagen förebygger flera av de sjukdomstillstånd som idag är vanliga.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-06-21

RF § 89 forts
RS 2021/358

Utan omställning och med den demografiska utvecklingen kommer belastningen på
vården och omsorgen öka. Behovet av goda levnadsvanor handlar därför även om
samhällets förmåga att fortsätta erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet.
Utvecklingsarbetet bedrivs i ett samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt regionstyrelseförvaltningen. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att många av behövda
utvecklingssatsningar kopplade till aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar
kommer att bedrivas inom ramen för en God och Nära Vård. Det är viktigt att
praktiskt utvecklingsarbete med ökat fokus på att bedriva hälsofrämjande insatser
också prioriteras. Som ett exempel lyfter hälso- och sjukvårdsförvaltningen att
Riktade hälsosamtal i vissa åldrar behöver införas på Gotland. Hälso- och sjukvården
behöver ett regionalt uppdrag och finansiering för att gå in i ett sådant åtagande.
Elevhälsan är en grundläggande verksamhet som ska ge förutsättningarna för god
hälsa och därmed minskade livstidssjukdomar. Verksamheten riktar sig till alla unga
människor som är på väg att etablera levnadsvanor som i stor utsträckning kommer
att följa med hela livet. Det är viktigt att denna verksamhet ges ekonomiska och
strukturella förutsättningar till att kunna utföra sitt grunduppdrag. För närvarande
uppfyller inte Region Gotland författningskraven avseende att det på grundskoleenheterna finns tillgång till elevhälsa för eleverna så att den kan användas främst
förebyggande och hälsofrämjande. Barn- och utbildningsnämnden har äskat två
miljoner för att kunna tillgodose författningskraven. Elevhälsan nämns också som en
nyckelspelare i utvecklingen av God och Nära Vård med fokus på hälsofrämjande
insatser. Det är inte realistiskt att tänka sig elevhälsan som aktiv part i ett sådant
utvecklingsarbete om inte förutsättningarna finns för att utföra sitt grunduppdrag.
Regionstyrelseförvaltningen anser det som högst prioriterat att elevhälsan ska ges
förutsättningar för att kunna leva upp till lagkraven.
De långsiktiga konsekvenserna och effekterna av pandemin är ännu för tidigt att dra
några slutsatser kring. Uppfattningen är att pandemin bland annat påverkar barn och
unga negativt. Särskilt drabbade är barn och unga från redan utsatta miljöer, med
svag socioekonomisk bakgrund och svagare socialt skyddsnät. Det är därför viktigt
att stödja och utveckla de institutioner, som till exempel barnhälsovård, socialtjänst,
ungdomsverksamhet samt elevhälsa som möter utsatta barn och unga. Minskad
fysisk aktivitet, ökat stillasittande, minskade sociala kontakter och ett minskat
ANDT-arbete i skolan på grund av distansundervisning är några exempel som
pandemin har påverkat. Det är också viktigt att vara lyhörd för skolans behov så att
de får resurser att stödja barn och unga så att de dels kan gå ur årskursen/skolan med
godkända betyg och att de dels får stöd och motivation till bra levnadsvanor som
stärker och skyddar hälsan långsiktigt.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-06-21

RF § 89 forts
RS 2021/358

Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut med ett
tillägg efter yrkande av Saga Carlgren (V) och med instämmande av Meit Fohlin (S),
Lisbeth Bokelund (MP), Eva Nypelius (C) och Fredrik Gradelius (C) att nämnderna
får i uppdrag att beskriva hur de arbetar vidare med prioriterade aktiviteter för att
minska livsstilssjukdomar. Uppdraget ska redovisas på budgetberedningen 2022.
Ärendets behandling under mötet

Mats-Ola Rödén (L) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
Regionstyrelsen 2021-05-26, § 152
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-06-09

BUN § 70

BUN § 70

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

BUN 2021/427

Barn- och utbildningsnämndens beslut


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

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.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att nämnden delegerar till arbetsutskottet
att fatta beslut om remissvaret.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-03
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BUN
17 augusti 2021

Maria Benczy, verksamhetschef elevhälsan

Barn- och utbildningsnämnden

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

•

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till
remissvar som sitt eget.

Sammanfattning

Remissen avser den nationella utredningens delredovisning av uppdraget att se över
förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I
utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig
vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i
hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen
god och nära vård för barn och unga med psykisk ohälsa.
Just nu pågår en av de största omställningarna av hälso- och sjukvården på många
decennier med syfte att skapa en god och nära vård. Omställningen behöver anpassas
till barn och unga och säkerställa deras rättigheter i linje med barnkonventionen. Som
ett led i detta tillsattes utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och
unga (utredare Peter Almgren).
Några centrala utgångspunkter har varit fokus för utredningen, barnens perspektiv
före verksamhetens, barn som rättighetsbärare, barns delaktighet, tidiga insatser, ett
holistiskt synsätt att kropp och psyke hänger ihop ska prägla vården samt stöd till
hela familjen.
Utredningen lämnar förslag och gör ett antal bedömningar som ger regeringen
möjlighet att bana väg för en hälsoreform för barn och unga i Sverige som ska bidra
till att minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården och bryta
trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga.
För att underlätta förändringarna föreslår utredaren sex steg för införandet.
Föreliggande tjänsteskrivelse har tagits fram i samverkan mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och
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utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Nämndens remissvar utgör grund för det
slutliga remissvaret för Region Gotland, som lämnas av Regionstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Remissen avser den nationella utredningens delredovisning av uppdraget att se över
förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I
utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig
vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i
hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen
god och nära vård för barn och unga med psykisk ohälsa. Parallellt har en utredning
gjorts under namnet, Sammanhållen utveckling för god och nära vård (utredare Anna
Nergårdh), med betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa. Utredningarna har
samarbetat under utredningstiden. Beredning av remissvar för båda dessa
betänkanden har skett parallellt. Föreliggande tjänsteskrivelse har tagits fram i
samverkan mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen,
regionstyrelseförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Nämndens
remissvar utgör grund för det slutliga remissvaret för Region Gotland, som lämnas av
Regionstyrelsen.
Bakgrund - En uppdelad hälso- och sjukvård skapar problem

Hälso- och sjukvården för barn och unga delas av många olika vårdgivare. Det
förekommer olika huvudmän och vårdverksamheter som ansvarar för
hälsouppföljning och vårdinsatser för barn och unga under olika delar av
uppväxttiden. Mödrahälsovården, barnhälsovården och ungdomsmottagningarna,
socialtjänst och tandvård samt elevhälsans medicinska insatser. Särskilt tydlig är
fragmentiseringen på primärvårdsnivå. Ungdomsmottagningarna arbetar ofta utifrån
otydliga uppdragsbeskrivningar från respektive huvudman och tillgängligheten
varierar över landet. För barn och unga med psykisk ohälsa tillkommer dessutom att
första linjeverksamheter är organiserade på olika sätt i landet.
Det finns stora brister i likvärdigheten. Inte minst gäller det förutsättningarna för
elevhälsans medicinska insatser att tillhandahålla hälsofrämjande och förebyggande
insatser på likvärdiga grunder i landet.
Det finns åtskilligt med evidens för att tidiga insatser i livet ger vinster för individen,
för familjen och för samhället. Ju tidigare man upptäcker och agerar desto större är
det hälsoekonomiska utfallet. Detta gäller alla olika arenor i samhället som ansvarar
för insatser till barn och unga och deras familjer, där hälso- och sjukvården är central.
Sammanhållen hälso- och sjukvård

Med sammanhållen hälso- och sjukvård avser utredningen en integrerad, effektiv och
väl fungerande hälso- och sjukvård som tar ett samlat grepp om barns och ungas
hälsa och utveckling under hela uppväxttiden. I en sammanhållen vård ingår att
koordinera och samordna vårdinsatser från olika aktörer. En sammanhållen vård
innebär att berörda vårdverksamheter samverkar för att få till stånd en samordnad
vårdprocess med sömlösa övergångar där barnet eller den unga är i centrum.
Samverkan i sig har inget egenvärde om det inte leder till samordning.
Särskilt fokus ska läggas på primärvårdens aktörer och elevhälsans medicinska
insatser. Grundproblemet med fragmentiseringen i barn- och ungdomshälsovården,
där flera huvudmän och vårdverksamheter arbetar utifrån olika lagstöd, uppdrag och
förutsättningar i övrigt riskerar att skapa glapp. Det fragmentiserade systemet har
byggts upp under många år och har flera dimensioner med både ett decentraliserat
beslutsfattande och ett valfrihetssystem som har bidragit till utvecklingen av
mångfalden aktörer på området.
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Hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver stärkas

För att få till stånd en mer sammanhållen och likvärdig hälso- och sjukvård i ett
sådant fragmentiserat och komplicerat system bedömer utredningen att det behövs
en tydligare och mer enhetlig styrning av de verksamheter som tillhandahåller
hälsofrämjande och förebyggande insatser till barn och unga. Utgångspunkten ska
vara att ett helhetsperspektiv på hälsa, där alla barns och ungas behov av
hälsofrämjande och förebyggande insatser, ska säkras under hela uppväxttiden
oavsett bostadsort, val av skola eller vårdenhet.
Hälsofrämjande åtgärder utgår från kunskapen om vad som gör att individer
utvecklas väl och mår bra, medan förebyggande åtgärder utgår från kunskapen om
vad som orsakar ohälsa och sjukdom. Syftet med hälsofrämjande åtgärder är alltså
inte begränsat till att enbart förebygga ohälsa, utan syftar även till att stärka eller
bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Mödravården,
barnhälsovården, ungdomsmottagningarna och elevhälsans medicinska insatser har
alla uppdrag som är förebyggande och hälsofrämjande. Vad gäller elevhälsans
uppdrag att arbeta förebyggande och hälsofrämjande pekar den nationella
utredningen på att det idag ofta sker utifrån skolprestation och elevens skolresultat.
Man konstaterar att det finns brister när det gäller tillgången till hälsofrämjande och
förebyggande insatser, särskilt för barn och unga i skolåldern. Skolans elevhälsa har
alltmer utvecklats mot att hantera skolsvårigheter och stödja elevernas utveckling
mot utbildningens mål. Barn och unga kan dock behöva hälsofrämjande och
förebyggande insatser oavsett sina skolresultat.
Många insatser är mer effektiva vid tidig ålder, när problemen är mindre och att barn
är mer formbara. Det finns allt fler belägg för att insatser som främjar psykisk hälsa
hos barn är verkningsfulla och kostnadseffektiva.
Utredningen lägger ett antal förslag och gör ett antal bedömningar som ämnar stödja
utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Utredningen
anger även sex steg till ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa.
Sex steg för ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa

Utredningen bedömer att följande sex steg behöver vidtas:
1. Ett bredare förhållningssätt till psykisk hälsa.
2. Ett nationellt hälsovårdsprogram, med skärpt fokus på psykisk hälsa, som
erbjuds av en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård.
3. Ökad tydlighet i primärvårdsuppdraget när det gäller psykiska vårdbehov hos
barn och unga.
4. Primärvården och den nära vården behöver stärkas med resurser,
kompetenser och metoder för att kunna möta barn och unga med psykiska
vårdbehov.
5. Den specialiserade vården behöver stärka sin konsultativa roll och bli mer
nära och tillgänglig för primärvården och elevhälsan.
6. Den specialiserade vården, socialtjänsten, förskola/skola och elevhälsan
behöver samordna sig kring barn och unga med stora och långvariga behov.
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Utredningens förslag och bedömningar

Förtydligande i hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsförordningen



Förslag att det uttryckligen ska anges i hälso- och sjukvårdslagen att
hälso- och sjukvården ska arbeta för att främja hälsa.



Förslag att det anges i hälso- och sjukvårdslagen den myndighet
regeringen bestämmer som får meddela föreskrifter. Förslag i hälsooch sjukvårdsförordningen att Socialstyrelsen får bemyndigande att
meddela föreskrifter.

Nationellt hälsovårdsprogram



Förslag att ett nationellt hälsovårdsprogram för hälsofrämjande och
förebyggande insatser riktade till barn och unga tas fram. Ska gälla alla
barn och unga under hela uppväxttiden mellan 0-20 år.



Förslag att Socialstyrelsen ges uppdraget att utforma programmet i
samråd med Folkhälsomyndigheten, Statens skolverk och
Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Uppdrag att sammanställa evidens



Förslag att Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
tillsammans med socialstyrelsen får uppdrag att göra
kunskapssammanställningar.



Utredningen bedömer att Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten
får uppdrag att ta fram kunskaps- och metodstöd

Förstärkt samverkan mellan region och skolhuvudmän



Förslag att det regleras i hälso- och sjukvårdslagen att hälso- och
sjukvården särskilt ska samverka med huvudmän inom skolväsendet

Samverkan mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård bör stärkas för barn och
unga



Samverkan mellan region och socialtjänst bedöms behöva stärkas



Utredningen bedömer att regionerna i planeringen och utvecklingen
av hälso- och sjukvården och tandvården till barn och unga ska stärka
samordningen mellan verksamheterna.



Patientkontrakt bedöms utgöra verktyget för samverkan (ett koncept
för att skapa en mer personcentrerad vård för patienter i behov av
samordning).

Systematiskt arbete med barns och ungas rättigheter



Regionerna bedöms behöva integrera barns och ungas rättigheter och
behov i planeringen av vården (artikel 12 barnkonventionen)



Omställningen till god och nära vård bedöms behöva kompletteras
med ett barnrättsperspektiv både nationell och regionalt.
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Tryggare övergång från hälso- och sjukvård för barn och unga till hälso- och sjukvård för
vuxna



Ett nationellt kunskapsstöd för övergången bedömer utredaren vara
viktigt att ta fram. Bör ske inom ramen för nationell
kunskapsstyrning.

Fast vårdkontakt för barn och unga



Förslag till nytt stycke i patientlagen att för patienter under 21 år ska
en fast vårdkontakt utses om så önskas, eller vid behov.



Förslag att detta ska gälla hälso- och sjukvård med region som
huvudman. Dock har till exempel elevhälsan en viktig roll att
uppmärksamma vårdbehov och hänvisa till rätt/relevant vårdkontakt.

Vägledning för rektorer och skolhuvudmän



Socialstyrelsen bedöms att i samråd med Statens skolverk får uppdrag
utforma en särskild vägledning om skolhuvudmäns och rektorers
ansvar för hälso- och sjukvård.

Samhällsekonomiska konsekvenser

Utredningen gör även ett antal konsekvensbedömningar. Här lyfts de som bedöms
ha störst inverkan på region och kommun.
Utredningen gör bedömningen att förslagen medför såväl kostnader som intäkter (i
form av uteblivna kostnader). Sammantaget gör utredningen bedömningen att
förslagen är samhällsekonomiskt lönsamma.
Ekonomiska och andra konsekvenser för regionerna



Förslagen bidrar till att tydliggöra regionernas ansvar för
hälsofrämjande och förebyggande arbete och samverkan.
Inledningsvis får regionerna vissa kostnader i samband med
implementeringen av förslagen. På sikt bedömer utredningen att
intäkterna är större än kostnaderna.

Ekonomiska och andra konsekvenser för kommunerna



Förslagen bidrar till att tydliggöra kommunernas ansvar för
hälsofrämjande och förebyggande arbete och samverkan.
Inledningsvis får kommunerna vissa kostnader i samband med
implementeringen av förslagen. På sikt bedömer utredningen att
intäkterna är större än kostnaderna.

Nationellt hälsovårdsprogram

Utredningen föreslår att ett nationellt hälsovårdsprogram för hälsofrämjande och
förebyggande insatser riktade till barn och unga under hela uppväxttiden tas fram.
I enlighet med uppdraget att ge förslag till en god och sammanhållen vård föreslår
utredaren att ett nationellt hälsovårdsprogram tas fram som tar ett helhetsgrepp om
barns och ungas hälsa, utveckling och välmående under hela uppväxttiden.
Programmet ska ge utförlig vägledning till berörda vårdgivare om det hälsofrämjande
och förebyggande arbetet och ska erbjudas alla från graviditet till vuxen ålder
likvärdigt över hela landet. Utredaren bedömer att barnhälsovårdens nationella
hälsovårdsprogam kan utgöra en förebild i framtagandet av programmet och ge
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vägledning på tre olika nivåer. Universell nivå som riktas till alla, även stöd i
föräldraskapet. Insatser på selektiv nivå när ytterligare stöd behövs till barn, unga och
deras familjer. Som exempel anges gruppen elever som lämnar grundskolan utan
fullständiga betyg. Uppsökande verksamhet kan vara aktuell på denna nivå. Samt
indikerad nivå med insatser på individuell nivå när det finns behov av fördjupade
insatser. För barn och familjer är det viktigt att vården på de olika nivåerna sker utan
glapp och trösklar.
Utredaren bedömer vidare att hälsouppföljning ska utgöra en central del och ska
genomföras under barns och ungas hela uppväxttid, vara proaktiv och uppsökande.
Det innebär till exempel att om ett barn byter skola, eller flyttar ska hälsobesök inte
utebli. Centralt i hälsovårdsprogrammet ska föräldraskapsstödet vara, det ska
erbjudas på alla nivåer, generellt, riktat, enskilt eller i grupp.
Barns och ungas delaktighet ska även vara central i programmet och ska anpassas
efter ålder, mognad och andra förutsättningar, i enlighet med barnkonventionens
artikel 12 samt patientlagen kap 3. Hälso- och sjukvården ska vara personcentrerad,
vilket innebär att i planering, samordning, bemötande ska hälso- och sjukvården
anpassas till barns och ungas individuella behov, förutsättningar och sammanhang.
Hälsovårdsprogrammet ska även stödja en ökad kunskap mellan de professionella
om varandras uppdrag, inte för att tydliggöra gränser utan för att främja
överlappning.
Till ”barn och unga” räknar utredningen personer mellan 0 och 21 år, trots att 18 år
är gränsen för att räknas som vuxen.
Personer i behov av stöd som ung vuxen kan riskera att falla mellan stolarna i
gränsen mellan barn- och vuxenvård, därför sätter utredningen gränsen vid 21 år.
Uppdraget att utforma hälsovårdsprogrammet bedömer utredaren bör ges till
Socialstyrelsen i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Statens skolverk och
Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Utredningens förslag till ändringar medför, enligt lagstiftarens intention, inga nya
uppgifter för huvudmännen och vårdgivarna utan syftar till att förtydliga och stärka
det redan befintliga uppdraget med främjande och förebyggande arbete.
Bedömning

Förvaltningarnas synpunkter och bedömningar

Förvaltningarna ställer sig överlag positiva till utredningens förslag och bedömningar
till att skapa en sammanhållen god och nära vård för barn och unga.
Utredaren lyfter att det utifrån lagstiftarens intention inte innebär nya uppdrag och
uppgifter för vårdgivare. Förvaltningarna menar att förslaget i praktiken innebär en
omfattande omställning i relation till nuvarande arbetssätt och som därmed kommer
medföra stora förändringar i organisation, ansvar och resursfördelning.
Utredningens förslag och bedömningar innebär i många fall en ambitionshöjning i
arbetssätt som initialt bedöms medföra ökade kostnader för region och kommun.
Även om utredningen beräknar att intäkterna på sikt kommer att vara större än
kostnaderna så vill förvaltningarna betona att omställningen är avhängigt att region
och kommun ges förutsättningar till det, främst ur ett ekonomiskt perspektiv men
även ur andra perspektiv som till exempel kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
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För att det personcentrerade förhållningssättet att utgå från individen och individens
förutsättningar, kunna se helheten och identifiera underliggande problem, ska få
genomslag krävs såväl särskild kompetens och förmåga hos medarbetare som stöd i
form av strukturer och digitala verktyg. Förvaltningarna vill här särskilt lyfta behovet
av att lärosätena har i uppdrag att i utformning av utbildningen av framtidens hälsooch sjukvårdsmedarbetare dels spegla den ökade förekomsten av psykisk ohälsa
genom kompetens kring detta och särskilt ger framtidens medarbetare en god
grundkompetens i det personcentrerade förhållningssättet.
Utredningen lyfter att hela samhället har ett ansvar för den psykiska hälsan.
Exempelvis är förskolan och skolan viktiga för att minska risken att barn och
unga börjar må dåligt. Som en del i detta ser förvaltningarna att det vore relevant att
lärosäten i utbildning av andra personnära yrken, exempelvis skolans framtida
medarbetare, integrerar kunskap om psykisk ohälsa.
Förslaget om hälsovårdsprogram

Förvaltningarna stöder förslaget med ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och
unga. Utredningen föreslår att hälsovårdsprogrammet ska rikta sig till alla barn och
unga mellan 0 och 21 år, vilket förvaltningarna ställer sig positiva till.
Förslag om lagförtydligande kring hälsofrämjande i hälso- och sjukvårdslagen

Att stärka och synliggöra det hälsofrämjande arbetet är en av grundbultarna i hela
utredningen, något som ska förstärkas inom hälso- och sjukvårdslagen. Dock är det
ett begrepp som inte återfinns i socialtjänstlagens skrivningar. Främja, verka för,
motverka är de uttryck som används inom socialtjänstlagen och det kan därmed finnas
utrymme för tolkningar som skapar otydlighet när hälso- och sjukvård och
socialtjänst ska samarbeta. Förvaltningarna ser därför ett behov av att man antingen
lyfter in begreppet hälsofrämjande i socialtjänstlagen eller att det fastställs att de olika
uttryckssätten har samma innebörd.
Lokal beskrivning av primärvårdsnivån behövs

Vidare framställer utredningen primärvårdsnivån för barn och unga som
fragmentiserad. Den situationen är även gällande på Gotland, vilket beskrivs i
färdplanen för god och nära vård. Förvaltningarna bedömer att primärvårdsnivån
med flera olika aktörer behöver en tydligare redogörelse. Idag finns inte en lokal
samsyn kring vilka verksamheter som har uppdrag på primärvårdsnivå inom Region
Gotland. Det är vanligt att primärvård likställs med vårdcentraler, vilket är en
feltolkning även om en stor del av den primära vården hanteras där. I färdplanen
ingår att ta fram en lokal beskrivning av primärvårdsnivån. I verksamheter som
förväntas ta ett särskilt primärvårdsansvar måste det tydligt framgå i respektive
uppdragsbeskrivning.
Fast vårdkontakt

Utredningen lyfter vikten av fast vårdkontakt för samordningen av vård för alla barn
och unga som behöver insatser från flera vårdverksamheter. För vissa verksamheter
på Gotland har fast vårdkontakt länge varit det rådande arbetssättet, medan det i
andra verksamheter inte varit aktuellt. Förvaltningarna ser därmed ett behov av ett
lokalt arbete med vad det innebär på Gotland. I utredningen lyfts ett behov av att
nationellt förtydliga elevhälsans uppdrag kring fast vårdkontakt vilket förvaltningarna
står bakom.
Därtill föreslår utredningen att nuvarande lydelse i patientlagen förstärks med att
fast vårdkontakt ska utses till alla mellan 0- 21 år som önskar det eller har behov.
Förvaltningarna anser att den skrivningen är obehövlig, då nuvarande lydelse i
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patientlagen riktar sig till alla. Fast vårdkontakt som stöd för samordning är särskilt
viktig för utsatta grupper. Det skulle därför riskera att skapa en otydlighet i relation
till andra utsatta grupper att särskilt lyfta 0-21 år.
Skolhuvudmännens ansvar som vårdgivare

Utredningen bedömer att det finns behov av vägledning till skolhuvudmän och
rektorer gällande deras vårdgivaransvar enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Förvaltningarna delar den bedömningen och ser fram emot ett förtydligande.
Behov av lagstiftning som stöder samverkan

Förvaltningarna vill även betona vikten av förändrad lagstiftning avseende möjlighet
till informationsdelning mellan verksamheter inom hälso- och sjukvårdslagen
respektive socialtjänstlagen. Tillgång till information är en väsentlig förutsättning för
samverkan, att insatser ska hänga ihop och utgå från individens förutsättningar och
behov. Detta är särskilt viktigt för utsatta grupper. Förvaltningarna välkomnar därför
de initiativ som finns på området exempelvis utredningen översyn av vissa frågor
som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Nationellt stöd, kunskapsstyrningen

Ett nationellt kunskapsstöd som stödjer en trygg övergång från hälso- och sjukvård
för barn till hälso- och sjukvård för vuxna behöver tas fram och implementeras. Det
genomförs lämpligen inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning.
Utredningen lyfter vikten av tillgång till relevanta kunskapsstöd utformade utifrån
primärvårdskontext och menar att dessa kan utformas inom ramen för regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning. Förvaltningarna delar den bedömningen
och vill samtidigt betona vikten av att nationellt säkerställa att systemet för
kunskapsstyrning taktar och stödjer omställningen till god och nära vård.
Lokalt fortsatt arbete

Arbetet med att konkretisera och omsätta innebörden av förslagen och
bedömningarna i betänkandena ”Rätt stöd för psykisk hälsa” och ”Börja med
barnen!” kommer att fortsätta inom ramen för bland annat färdplan för god och nära
vård, samverkansforum för barn och unga samt regional plan för psykisk hälsa.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-17
Remiss En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)- Börja med barnen!

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Elisabeth Jonsson Höök
Samverkansledare Barn och unga

Barn- och utbildningsnämnden

Information. Sammanställning av stöd och insatser inom
Region Gotland till blivande och nyblivna föräldrar samt barn
0-5 år
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen och ställer sig positiv till
det fortsatta arbetet att tydliggöra stödinsatser för barn 0-5 år samt blivande och
nyblivna föräldrar.

Sammanfattning

Inom Samverkansstrukturen Barn och unga har en inventering och sammanställning
genomförts av de befintliga stödinsatser inom Region Gotlands verksamheter som är
riktade till barn 0- 5 år samt blivande och nyblivna föräldrar.
Sammanställningen har gjorts för olika nivåer, de som är universella för alla, de som
är selektiva för individer med behov och de på indikerad nivå vilket oftast innebär
specialistnivå.
Syftet med inventeringen är dels att synliggöra den mängd befintligt stöd Region
Gotland erbjuder, men även att den ska vara ett stöd till de medarbetare som möter
målgruppen att dels kunna hänvisa och vägleda och dels själva kunna kontakta andra
aktörer.
För att säkerställa att sammanställningen, den så kallade ”kartbilden” helt fyller sin
funktion ska den under hösten testas i en referensgrupp. Målsättningen är att den
efter utvärdering och eventuella justeringar ska tillgängliggöras digitalt.
Ärendebeskrivning

Behovet av samordnat stöd till blivande och nyblivna föräldrar samt barn 0-5 år inom
Region Gotland har uppmärksammats i olika sammanhang. Inventeringsarbetet som
skett inom samverkansstrukturen Barn och unga visar att mängden stöd och insatser
är stor, men att de inte alltid är välkända för medarbetare, ledningar eller för själva
målgruppen. Bilden av att stödet brister stämmer därför inte helt. Tydligt är dock att
de insatser som finns inte alltid erbjuder ett samlat stöd eller har ett samordnat flöde
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mellan verksamheterna. Det finns därmed en risk att individer faller mellan stolarna,
eller att föräldrar hänvisas till att själva hålla i samordningen.
Inventeringen och sammanställningen syftar till att vara både ett kunskapsunderlag
och en hjälp, främst till medarbetare, att kunna kontakta, rådgöra eller hänvisa till
andra verksamheter eller insatser. För att förtydliga för användaren är
sammanställningen uppställd i tre olika nivåer, en universell nivå (grön) som riktas till
alla barn eller föräldrar, en selektiv nivå (gul)för dem med behov och en indikerad
nivå (röd) som oftast innebär vård eller stöd på specialistnivå.
Sammanställningen har synliggjort att initiativ och utveckling inte alltid sker utifrån
ett helhetsbehov inom Region Gotland för individen. Det har visat sig att det
emellanåt finns fler aktörer som erbjuder samma eller liknande stöd, samtidigt som
det brister i samordning. Den visar även att en och samma yrkesgrupps uppdrag kan
skilja sig mycket åt mellan de olika verksamheterna. Detta är inte unikt för Region
Gotland utan är något som även uppmärksammats inom omställningsarbetet för en
god och nära vård. Hälso- och sjukvården, socialtjänsten och förskolan styrs av olika
lagar och inte heller här hänger det helt ihop vilket komplicerar arbetet. Trots att
samtliga verksamheter arbetar enligt givet uppdrag så kan det uppstå glapp för
individen.
I omställningsarbetet för god och nära vård har delbetänkandet ”Sammanhållen god
och nära vård för barn och unga, Börja med barnen!” bland annat understrukit
behovet av att det behöver redas ut vem som ska göra vad för att skapa en sömlös
vård. Remissen för delbetänkandet svarar Region Gotland på under hösten
Den sammanställda inventeringen ska ses som ett underlag för att än mer kunna öka
samordningen. Under hösten ska sammanställningen testas för att undersöka om den
är effektiv och fyller behovet, och samtidigt tydliggöra om det finns brister eller
behov av kompletteringar.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att den sammanställda inventeringen synliggör att Region
Gotland har en bred mängd av stöd och insatser riktade till blivande och nyblivna
föräldrar samt barn 0-5 år. Den utgör även en viktig grund och ett bra underlag för
att kunna öka samordningen mellan verksamheter som möter målgruppen.
Avgörande för fortsatt värdeskapande är att underlaget görs lätt tillgängligt för
berörda medarbetare och målgrupper. Kommunikativa insatser och nyttjande av
såväl intranät som externa websidor behövs.
Det fortsatta arbetet utifrån sammanställningen bedöms också bli en bra grund för
regionens del i det nationella utvecklingsarbetet inom god och nära vård och då
framför allt den del som syftar till att förbättra för barn och föräldrar.
Beslutsunderlag

Sammanställning av Region Gotlands stöd, insatser och behandling som erbjuds
blivande och nyblivna föräldrar och barn 0-5 år.
Förvaltningarnas gemensamma tjänsteskrivelse 2021-08-19
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Socialnämnden, Hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom
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Barn- och utbildningsnämnden
Regionstyrelsen
Regionfullmäktige för kännedom

Granskning av ”Likvärdig skola”
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har KPMG granskat likvärdigheten i grundskolan i
regionen. Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om grundskoleenheterna har förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning.
Granskningen kommer sammanfattningsvis fram till att grundskolenheterna inte har förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning. Ställningstagandet grundar sig på att tillgången till legitimerad och behörig lärarpersonal samt tillgång till en samlad elevhälsa skiljer sig åt mellan stora
och små skolenheter. Förutsättningarna att erbjuda särskilt stöd i den form eller den omfattning
som bäst gynnar elevens kunskapsutveckling varierar också.
Rapporten innehåller följande rekommendationer till barn- och utbildningsnämnden
• Att analysera och justera befintlig resurstilldelning och resursfördelningsmodell utifrån
förutsättningar för likvärdig skola där alla elever ges förutsättningar att utvecklas så långt
som möjligt och ges särskilt stöd om det bedöms behövas.
• Att följa upp att det vid varje skolenhet finns reella förutsättningar för varje elev att få det
särskilda stöd som eleven behöver.
• Att följa upp undervisning i svenska som andraspråk och vidta åtgärder vid brister i kvalitet och likvärdighet.
• Att säkerställa att elevhälsan främst arbetar hälsofrämjande och förebyggande.
• Att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, i vilket verksamhet och måluppfyllelse noggrant analyseras och ligger till grund för åtgärder då brister identifieras.
Revisorerna överlämnar rapporten för beaktande och begär yttrande med redovisning av åtgärder, senast 2021-09-30. Yttrandet skickas till Region Gotlands revisorer med kopia till revisorernas sakkunniga biträde KPMG; mats.lundberg@kpmg.se
De förtroendevalda revisorerna i Region Gotland
Mats Ågren, ordförande
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Rapport
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1

Sammanfattning
Vi har av Region Gotlands revisorer fått i uppdrag att granska likvärdigheten i
grundskolan i regionen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Den genomsnittliga kostnaden per elev i grundskolan låg 2019 på 115 549 kronor,
vilket var något under snittet i riket, men över snittet i kommungruppen. Kostnader för
lokaler och inventarier är något lägre än jämförbara genomsnitt. Intervjuade rektorer
menar att regionens skolstruktur, med många små skolor, är mycket kostnadskrävande
och att det inte finns avsatta resurser som motsvarar befintlig struktur. Utbildningsdirektör och grundskolechef konstaterar att nämndens beslut att inte göra förändringar i
skolstrukturen, utifrån förslag i en intern utredning, måste få till konsekvens att resurser
tillförs eller att nämnden beslutar att lägga ner eller begränsa icke lagstadgad
verksamhet. Nämndens ordförande och vice ordförande konstaterar att fokus under de
senaste åren har varit att sänka kostnaden för grundskolan till snittet för jämförbara
kommuner. De menar att verksamheten kan bedrivas inom ram, men att det krävs
ytterligare resurser för att möta behovet av investeringar och insatser för att klara
kompetensförsörjningen.
Nämnden fördelar resurser till utbildning i huvudsak genom ett grundbelopp. Den del
av grundbeloppet som avser undervisning tar bland annat hänsyn till socioekonomiska
faktorer. Små skolor tillförs extra medel. Tilläggsbelopp finns att söka för rektorer till
elever med större stödbehov.
I regionen finns en särskild enhet, modersmålsenheten, som arbetar med frågor
kopplade till elever med utländsk bakgrund. Intervjuade rektorer upplever att
organisationen fungerar väl. För undervisning i svenska som andraspråk ansvarar
respektive rektor. I intervjuer med rektorer och lärare framgår dock att undervisningen
inte kan genomföras med likvärdig kvalitet.
Intervjuade rektorer och lärare menar att elever i behov av särskilt stöd i huvudsak får
det, men det måste alltid göras avvägningar av hur omfattande insatser som kan sättas
in. Intervjuade lärare bedömer att de har tillgång till elevhälsa, men i vilken omfattning
beror i hög grad på skolans storlek. Skolledarna har identifierat elevgrupper som inte
får det särskilda stöd som de behöver, därför att förutsättningar att möta dessa behov
inte finns. Intervjuade lärare påtalar vikten av tillgång till lärare med specialpedagogisk
kompetens. De menar att behoven än större än tillgången. I regionen finns det vid tiden
för granskningen tre centrala särskilda undervisningsgrupper, som erbjuder
undervisning i anpassad miljö, för elever med de största behoven.
Andelen legitimerade och behöriga lärare och andelen heltidstjänster som är besatta
med legitimerade och behöriga lärare är i Region Gotland något över genomsnittet i
riket. Det varierar dock mellan skolenheterna från 44,9 procent till 89,7 procent. Att
regionen står inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjningen i grundskola
framgår tydligt av interna dokument. Det finns en kompetensförsörjningsplan som
bland annat innehåller ett antal insatser för att mildra utmaningarna.
Region Gotlands styrmodell bygger på ett gemensamt styrkort med fokus på mål som
regionfullmäktige beslutar om för en hel mandatperiod. Utifrån detta styrkort tar varje
förvaltning årligen fram en verksamhetsplan som beslutas av nämnd. Planen är, enligt
nämndens ordförande, det viktigaste styrinstrumentet. Verksamhetsplan, jämte
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delårsrapporter och verksamhetsberättelse utgör huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete enligt skollagen. I Verksamhetsplan 2021 skriver förvaltningen att
”Likvärdighet är fortsatt ett prioriterat område. Begreppet likvärdighet inrymmer
likvärdiga förutsättningar och möjligheter till omsorg, utveckling och lärande – att få
jämlika kunskaper och chans att nå sin fulla potential oavsett var man bor och vilken
ens bakgrund är. Lika tillgång till utbildning, lika kvalitet (att läroplanens alla delar följs)
och skolans förmåga att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar är
centrala delar”.
Vi bedömer att grundskolenheterna inte har förutsättningar att erbjuda likvärdig
utbildning. Ställningstagandet grundar sig på att tillgången till legitimerad och behörig
lärarpersonal samt tillgång till en samlad elevhälsa skiljer sig åt mellan stora och små
skolenheter. Förutsättningarna att erbjuda särskilt stöd i den form eller den omfattning
som bäst gynnar elevens kunskapsutveckling varierar också.
Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att

— analysera och justera befintlig resurstilldelning och resursfördelningsmodell utifrån

förutsättningar för likvärdig skola där alla elever ges förutsättningar att utvecklas så
långt som möjligt och ges särskilt stöd om det bedöms behövas.

— följa upp att det vid varje skolenhet finns reella förutsättningar för varje elev att få
det särskilda stöd som eleven behöver.

— följa upp undervisning i svenska som andraspråk och vidta åtgärder vid brister i
kvalitet och likvärdighet.

— säkerställa att elevhälsan främst arbetar hälsofrämjande och förebyggande.
— bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, i vilket verksamhet och måluppfyllelse
noggrant analyseras och ligger till grund för åtgärder då brister identifieras.
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2

Bakgrund
Vi har av Region Gotlands revisorer fått i uppdrag att granska likvärdigheten i
skolväsendet i regionen.
För att ge alla elever möjlighet att få en likvärdig undervisning så måste likvärdiga
förutsättningar säkerställas. Alla elever ska få tillräcklig stimulans för att kunna uppnå
hela sin personliga och begåvningsmässiga potential. Skolan måste fortsätta utjämna
skillnader i resultat som till exempel beror på föräldrars utbildningsbakgrund eller om
man är utrikesfödd. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Granskningen utgår från revisorernas bedömning av väsentlighet och risk.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om grundskoleenheterna har
förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning med utgångspunkt från nedanstående
frågeställningar.
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:
−

Hur fördelas resurser till utbildning och vilken hänsyn tas till elevers förutsättningar,
behov vid fördelning av resurser?

−

Har elever med utländsk bakgrund tillgång till studiehandledning på modersmål,
modersmålsundervisning och svenska som andraspråk?

−

Vilka möjligheter att få särskilt stöd har elever som behöver det?

−

Hur ser tillgången ut på legitimerade och behöriga lärare?

−

Vilket systematiskt kvalitetsarbete bedrivs så att elevers rätt till likvärdig utbildning
tillförsäkras?

Granskningen avser barn- och utbildningsnämnden och omfattar grundskolan.

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:

2.3

−

kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §,

−

skollagen (2010:800) 1 kap. 4 och 9 §, och

−

tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut.

Metod
Granskningen har genomförts genom studier av offentlig statistik, dokumentstudier och
intervjuer med barn- och utbildningsnämndens ordförande och andre vice ordförande,
utbildningsdirektör, verksamhetschef grundskola, urval av rektorer, avdelningschef
barn- och elevhälsa, representanter för elevhälsans medicinska, psykologiska och
psykosociala insats samt urval av lärare. Avdelningschef för kvalitet och utveckling,
ekonomichef och enhetschef för modersmålsenheten har deltagit i granskningen epostledes.
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Granskningen har genomförts av certifierad kommunal revisor Joakim Nertyk och
kvalitetssäkrats av certifierad kommunal revisor Magnus Larsson.
Rapporten är faktakontrollerad av utbildningsdirektör och kvalitetschef. Nämndens
ordförande och grundskolechef har också beretts möjlighet till faktagranskning.

3

Resultat av granskningen
Tabellen nedan visar elevstatistik vad gäller socioekonomiska bakgrundsfaktorer för
hela grundskolan, årskurs 1-9. De fyra skolenheterna representerar de fyra skolor i
kommunen som har lägst respektive högst andel föräldrar med eftergymnasial
utbildning.
Antal elever åk
1–9

Andel elever med
utländsk bakgrund

Andel elever m föräldrar
m eftergymnasial utb.

Gotland
samtliga
huvudmän

609

9%

57 %

Gotland
kommunal
huvudman

528

10 %

55 %

Gotland
fristående
huvudmän

81

6%

70 %

Gråboskolan

186

26 %

32 %

Solklintskolan

205

11 %

33 %

Orionskolan
(frist.)

135

i.u. 1

82 %

Montessori
friskola
Gotland

71

i.u. 2

85 %

1 203 619

26 %

60 %

Skola

Riket 3

Siris ”Grundskola – elevstatistik” 2019/2020, Skolverket

Av uppgifterna ovan kan vi se att de socioekonomiska bakgrundsfaktorerna skiljer sig
åt mellan skolenheterna, både vad gäller andel elever med utländsk bakgrund och
elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning. Förutom Gråboskolan har också
Fårösundsskolan en elevsammansättning med högre andel elever med utländsk
bakgrund (29 %) och med lägre andel elever med vårdnadshavare som har
eftergymnasial utbildning (39 %).
I Skolverkets statistikverktyg Salsa får man fram uppgifter om elevernas bakgrund per
skolenhet vad kön, eventuell utländsk bakgrund och föräldrarnas sammanvägda
Färre än tio elever
Färre än tio elever
3 Samtliga huvudmän
1
2
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utbildningsnivå beträffar. Uppgifterna nedan gäller för elever i årskurs 9 i grundskolan
och avser vårterminen 2019.
Skolenhet

Andel (%)
pojkar

Andel (%)
nyinvandrade
senaste fyra åren

Föräldrars
sammanvägda
utbildningsnivå 4

Fårösundsskolan

73 %

7%

1,97

Högbyskolan

52 %

8%

2,08

Klinteskolan

45 %

16 %

2,02

Romaskolan

50 %

0%

2,20

Solbergaskolan

48 %

4%

2,40

Solklintskolan

53 %

9%

2,00

Södervärnsskolan

52 %

6%

2,37

Atheneskolan (frist.)

55 %

2%

2,53

Guteskolan (frist.)

46 %

0%

2,25

Riket

52 %

6%

2,30

Salsa 2019, Skolverket

Föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå skiljer sig åt mellan skolenheterna från
1,97 på Fårösundsskolan till 2,53 på den fristående skolenheten Atheneskolan.
Klinteskolan är den skola med flest nyanlända, 16 procent. Två skolenheter har inga
nyanlända alls.
Nedan ser vi kunskapsresultaten efter årskurs 9 (andel elever godkända i alla ämnen,
andel elever behöriga till yrkesprogram och genomsnittligt meritvärde) efter läsåret
2018/2019. I de tre sista kolumnerna anges två uppgifter. Den första avser samtliga
elever och den andra samtliga elever exklusive nyanlända.

Anges på en skala mellan ett och tre, där 1 betyder genomgången folkskola/grundskola, 2 genomgången
gymnasieskola om högst tre år, 3 fyraårigt gymnasium eller erhållit minst 20 poäng.
6
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Skola

Antal elever
samtliga
åk. 9

Andel som
uppnått
kunskapskraven i alla
ämnen (%)

Andel
behöriga till
yrkesprogram
(%)

Genomsnittligt
meritvärde,
kommunala
skolor

Fårösundsskolan

15 / i.u.

73 % / 79 %

i.u. 5

202,7 /208,8

Högbyskolan

62 / i.u.

68 % / 74 %

82 % / 84 %

208,6 / 214,6

Klinteskolan

31 / i.u.

61 % / 73 %

61 % / 73 %

192,3 / 206,2

Romaskolan

58

88 % / 88 %

91 % / 91 %

220,9 /220,9

Solbergaskolan

178 / i.u.

81 % / 85 %

85 % / 89 %

232,0 / 238,6

Solklintskolan

32 / i.u.

66 % / 72 %

78 % / i.u. 6

213,4 / 217,4

Södervärnsskolan

147 / i.u.

81 % / 84 %

86 % / 89 %

229,8 / 234,2

Atheneskolan (frist.)

53 / i.u.

89 % / 90 %

i.u. 7

255,2 / 257,7

Guteskolan (frist.)

28

89 % / 89 %

i.u. 8

224,7 / 224,7

Region Gotland
kommunal huvudman

523

78 % / 82 %

84 % / 88 %

223,0 / 228,7

73 % / 77 %

82 % / 87 %

224,5 / 231,3

Riket
Siris, Skolverket och Kolada, SKR

Av statistiken ovan kan vi se att måluppfyllelsen varierar en hel del mellan
skolenheterna. Vi ska dock vara medvetna om att elevtalet är förhållandevis litet.
Vi kan se en viss korrelation mellan måluppfyllelse och föräldrarnas sammanvägda
utbildningsnivå. Romaskolan var emellertid 2019 den kommunala skolenhet som hade
högst måluppfyllelse utifrån måtten uppnått kunskapskraven i alla ämnen och
behörighet till gymnasieskolan.

3.1

Resurser
”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” enligt skollagen 1 kap. 9 §. Detta
betyder att eleverna ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt och att de
elever som av olika skäl har det svårt att nå målen i skolan, till exempel av socioekonomiska skäl eller för att de har ett annat modersmål än svenska, ska
antal icke behöriga uppgår till 1-4 elever.
antal icke behöriga uppgår till 1-4 elever.
7 antal icke behöriga uppgår till 1-4 elever.
8 antal icke behöriga uppgår till 1-4 elever.
5
6
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kompenseras. Likvärdig utbildning handlar alltså inte om att resurserna skall fördelas
lika, utan att ”hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov”. (Lgr11, p1)
Detta är skolans kompensatoriska uppdrag. Sedan den 1 juli 2014 ska kommuner
enligt 2 kap. 8 b § SkolL ”fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov”.
”I samband med resursfördelningen är det av vikt att huvudmannen tar hänsyn till
behoven på de olika skolorna, bland annat genom att föra en dialog med rektorerna.
Att resurser viktas och fördelas utifrån elevernas olika förutsättningar och behov är ett
mycket betydelsefullt instrument för att kunna uppnå likvärdighet i utbildningen.”
(SKOLFS 2014:40, sid. 19)
I Skolverkets statistik (Siris), som bygger på uppgifter som kommunerna lämnar till
SCB, framgår att genomsnittskostnaden för en grundskoleelev i Region Gotland år
2019 var 115 549 kronor, vilket var drygt 1 000 kronor högre än året före.
Nedan görs en jämförelse med genomsnittlig kostnad i kommungruppen (mindre
stad/tätort) och för rikets samtliga huvudmän.
2019

Totalt (kr)

Lokaler
och inv.

Undervisn.

Skolmål
-tider

Lärverk
tyg, utr
mm

Elevhälsa

Övr. 9

Gotland

115 549

16 299

68 410

7 159

3 549

3 834

16 298

Kommungrp.

111 653

17 323

62 735

6 388

4 967

3 588

16 652

Riket 10

116 553

18 794

66 228

6 513

5 087

3 735

16 195

Kolada, SKR

Den genomsnittliga kostnaden per elev i grundskolan låg något under snittet i riket,
men över snittet i kommungruppen. Ingetdera kostnadsslaget skiljer sig markant från
jämförelseobjektens genomsnitt. Kostnader för lokaler och inventarier är dock något
lägre än jämförbara genomsnitt. Intervjuade rektorer menar att regionens skolstruktur,
med många små skolor, är mycket kostnadskrävande och att det inte finns avsatta
resurser som motsvarar befintlig struktur. En intern utredning har visat på att ett antal
skolenheter bör läggas ner av både ekonomiska skäl och utifrån att utbildningen ska
vara likvärdig, menar rektorerna. Om nämnden hade beslutat i enlighet med
utredningens förslag hade rektorernas förutsättningar att klara uppdraget inom ram och
med hög kvalitet varit betydligt bättre, enligt intervjuade rektorer. Det är svårt att
bedriva verksamheten inom ram och tillse att varje elevs behov kan tillgodoses, menar
rektorerna.
Nämndens ordförande och vice ordförande konstaterar att fokus under de senaste åren
har varit att sänka kostnaderna för grundskolan till snittet för jämförbara kommuner.
Ordföranden menar att verksamheten kan bedrivas inom ram, men att det krävs

I övrigt ingår allt som inte ingår i andra kostnadsslag. Det handlar t.ex. om studie- och yrkesvägledning
och administration.
10 Region Gotland och kommungrupp inkluderar endast kommunala huvudmän medan riket inkluderar
samtliga huvudmän.
9
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ytterligare resurser för att möta behovet av investeringar och insatser för att klara
kompetensförsörjningen.
Utbildningsdirektör och grundskolechef konstaterar att nämndens beslut att inte göra
förändringar i skolstrukturen måste få till konsekvens att resurser tillförs eller att
nämnden beslutar att lägga ner eller begränsa icke lagstadgad verksamhet. Förutom
att klara lagens krav på undervisning behöver resurser tillföras för att klara
kompetensförsörjningen och ett eftersatt investeringsbehov. Även den centrala
förvaltningen behöver förstärkas för att möta politikens krav på densamma vad gäller
nya uppdrag.
Nämnden fördelar resurser till utbildning genom ett grundbelopp, som består av medel
för undervisning, lärverktyg, elevvård, måltider och lokaler. Grundbeloppet ska jämte
eventuellt tilläggsbelopp täcka verksamhetens kostnader. Resurser för politisk
organisation, myndighetsutövning med mera ingår inte i grundbeloppet.
Undervisningsresursen består av tre delar:
 basresurs (83 %)
 socioekonomisk resurstilldelning (9 %)
 särskilda insatser i skolan (8 %)
Den socioekonomiska resurstilldelningen utgår från SCB:s riksmodell som beaktar de
förklarande variablerna:
 kön
 nyligen invandrad
 högsta utbildning för vårdnadshavarna
 ekonomiskt bistånd
 bor med en eller båda vårdnadshavare
För varje skola räknas ett index fram utifrån vilket socioekonomisk resurs beräknas.
Gråboskolan har högst index, 177, och Norrbackaskolan lägst index, 65. Den faktiska
konsekvensen per skolenhet av den socioekonomiska fördelningen har inte kunnat
redovisas.
Med särskilda insatser i skolan avses extra anpassningar och särskilt stöd. Denna
resurs fördelas per elev. Rektorerna vet inte på vilket sätt som denna variabel påverkar
deras resurstilldelning.
Resursfördelningsmodellen ovan ger inte små skolenheter förutsättningar att bedriva
uppdragen enligt lag inom ram. Därför får F-6-enheter med 56 elever eller färre en
extra kompensation. Även högstadieenheter med färre än 100 elever får ett extra
anslag, om än inte lika omfattande, enligt nämndens ordförande. Totalt rör det sig om
9,5 mnkr.
Förutom ovan nämnda allmänna resursfördelning finns även tilläggsbelopp att söka.
Rektorerna kan söka för insatser till elever som har ett omfattande behov av särskilt
stöd. Det kan gälla elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller
autismspektrumtillstånd. Tilläggsbeloppet kan dock högst uppgå till 120 000 kronor per
elev och år. Det räcker sällan, menar rektorerna. Både nämndens presidium och
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elevhälsans chef konstaterar att antalet ansökningar om tilläggsbelopp har ökat och
tilläggsbeloppet kommer särskilt att följas upp under hösten, enligt nämndens
ordförande.
En ytterligare resurs är statsbidragen. Enligt grundskolechefen fördelas dessa medel till
enheter med elever i behov av särskilt stöd, till exempel habilitering.
Förvaltningens ekonomichef redogör för fördelningen: ”Undervisningsresursen som del
av grundbeloppet hanteras i den interna resursfördelning och avser ett rörligt
flödesbidrag vilket är interna ersättningar för barn och elever i de olika skolformerna,
ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet utgår varje
månad till respektive rektor för det antal barn och elever som är inskrivna på
verksamheten. Rektor har en nollbudget, med det menas att barn och elevintäkter som
inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för verksamheten avseende alla
förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning, undervisningpersonalkostnader, och lärverktyg.”
Nämndens ordförande menar att resursfördelningssystemet kan behöva ses över. Det
är några år sedan den följdes upp och ordföranden menar att den andel som fördelas
utifrån socioekonomiska faktorer kan behöva öka. Det finns tendenser till att
segregationen ökar i Visby då elever som kommer från mer studievana hem söker sig
till fristående skolor. Detta får till konsekvens att utmaningarna ökar även för större
skolor vad gäller att elever ska nå målen för utbildningen. Utbildningsdirektören
verifierar att förvaltningen har fått uppdraget.
Rektorerna upplever att resursfördelningen är oklar. Det är inte tydligt för dem på vilka
grunder, förutom elevantal, som resurser fördelas. Rektorerna menar dock att det,
förutom ovan nämnda faktorer, även fördelas resurser utifrån skolans storlek genom
någon form av glesbygdspengar. En rektor påtalar att det finns tröskeleffekter i
systemet som gör att resurstilldelningen påverkas ganska mycket genom en mindre
variation i elevantal.
Utbildningsdirektör och grundskolechef konstaterar att resursfördelningssystemet
behöver ses över och konsekvenser av fördelningen följas upp på enhetsnivå. I samtal
med både förvaltningsledning och rektorer framgår att ekonomistyrningen kan stärkas
så att det blir tydligt att tilldelad budget är den ram som rektor har att hålla sig till,
varken mer eller mindre.
Elevhälsan i Region Gotland är centralt organiserad under benämningen avdelning för
elevhälsa. Avdelningen leds av avdelningschefen som tillika är verksamhetschef enligt
hälso- och sjukvårdslagen. På avdelningen är kuratorer, läkare, specialistsjuksköterskor, psykologer, talpedagog, synpedagog, hörselpedagog/sjukhuslärare och
specialpedagog anställda. Kuratorer, psykologer och skolsköterskor arbetar i lokala
elevhälsoteam. Intervjuade representanter för elevhälsan upplever att organisationen
är ändamålsenlig. Som skolstrukturen ser ut på Gotland ger befintlig organisation bäst
förutsättningar för en likvärdig elevhälsa på skolenheterna, menar elevhälsans
representanter.
Elevhälsans resurser till respektive skolenhet fördelas, enligt Barn- och elevhälsans
verksamhetsbok, ”flexibelt utefter elever/skolors behov”. Utgångspunkt är dock
skolenheternas elevantal. Rektorerna upplever att organisationen i stort fungerar, men
att resurserna inte motsvarar behoven. Rektorerna har inte heller förutsättningar att
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påverka elevhälsans omfattning utifrån faktiska behov utan får den del av resursen
som huvudmannen har beslutat om. Vid vakanser rekryteras inte vikarier utan befintlig
personal fördelas om efter beslut av avdelningschef. Detta verifieras av chefen för
elevhälsan. Insatserna inom elevhälsan är alla bristyrken och någon vikariepool finns
inte.

3.1.1

Bedömning
Måluppfyllelsen ligger något över rikets genomsnitt, men det skiljer betydligt mellan
skolenheterna.
Vi konstaterar att kostnaden per grundskoleelev i Region Gotland är lägre än
genomsnittet i riket. Kommunens skolstruktur, med många små skolor, talar för att
kostnaden per elev borde vara förhållandevis hög, men det är den alltså inte. Regionen
bestämmer själv om sin skolstruktur, men ska genom resurstilldelning och systematiskt
kvalitetsarbete säkerställa att resurstilldelning och resursfördelning ger varje skolenhet
förutsättningar att verka för likvärdig och hög måluppfyllelse. Givna förutsättningar ska
årligen analyseras och vid behov justeras. Skollagens krav på utbildningen ska vara
utgångspunkt för huvudmannens ansvar.
Resurser fördelas utifrån en modell som beaktar elevers olika förutsättningar och
behov, men vi bedömer inte att det är säkerställt att modellen fullt ut beaktar
enheternas olika förutsättningar och därmed ger skolenheterna likvärdiga
förutsättningar.

3.2

Undervisning för elever med utländsk bakgrund
I regionen finns en särskild enhet, modersmålsenheten, som arbetar med frågor
kopplade till elever med utländsk bakgrund. Modersmålsenheten leds av enhetschefen.
Enheten har tre formella uppdrag:
 modersmålsundervisning
 studiehandledning på modersmål
 mottagande av elever med annat modersmål än svenska, förskoleklass till och
med gymnasieskolan. Mottagningen benämns Lotsen.
Arbetet på Lotsen leds av biträdande enhetschef. På enheten arbetar också
administratör, kultur- och fritidsstödjare, interkulturell pedagog, lärare i svenska som
andraspråk (SVA) och språkstödjare.
Enhetschefen redogör för arbetet på Lotsen: ”Alla elever, 6-19 år, som kommer till
Gotland med ett annat modersmål än svenska och som inte har gått i svensk skola
tidigare ska passera vår mottagningsverksamhet Lotsen. Där stannar eleverna en-åtta
veckor, beroende på ålder, för att ges en introduktion till svensk skola och det svenska
samhället. Under tiden i Lotsen kartläggs elevernas tidigare erfarenheter och
kunskaper så att de sedan vid skolplacering kan ges bästa möjliga förutsättningar för
fortsatt lärande.”
”När eleverna varit sin tid på Lotsen ska de slussas ut till skolorna. Innan övergången
görs en pedagogisk överlämning där personal i Lotsen informerar mottagande lärare
och rektor om innehållet i gjorda kartläggningar samt annat av vikt att ta hänsyn till vid
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skolstart. Efter skolstart är det rektors ansvar att se till att eventuellt anpassade
studieplaner upprättas och SVA-undervisning tillhandahålls. Personalen i Lotsen finns
hela tiden tillhands som ett bollplank för mottagande lärare och rektorer. I svåra
samtal/möten med vårdnadshavare kan stöd från Lotsen erbjudas då det finns stor
kompetens inom detta område i enheten.” ”Vid övergången mellan Lotsen och skola
erbjuds ett språkstöd till mottagande skola. Språkstödet är på plats vid uppstart för att
stödja elev, vårdnadshavare och mottagande lärare och rektor. Om allt går bra minskas
antalet timmar ”språkstöd” efterhand för att efter några veckor helt tas bort och ersättas
med studiehandledning.
Intervjuade rektorer upplever att organisationen fungerar väl. Elevhälsans
representanter har inte fått några signaler om att det skulle brista vad gäller insatser för
nyanlända eller andra invandrade elever.

3.2.1

Modersmål
I skollagens 10 kap. 4 §, angående ämnen i grundskolan, stadgas att det som ämnen
ska ”finnas språkval och, för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning,
modersmål.”
Vidare stipuleras i 10 kap. 7 § skollagen att en elev som har en vårdnadshavare med
ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk
om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket. Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk
ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att
modersmålsundervisning ska erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar
sådan undervisning i det språket. I skolförordningens femte kapitel regleras vad som
gäller för modersmålsundervisning och studiehandledning i den obligatoriska skolan.
Ur Skolverkets senaste statistik över modersmålsundervisning på Gotland kan vi hämta
följande information.
Grundskolan 2019

Gotland

Kommungrupp

Riket

Andel (%) av det totala elevantalet
som är berättigade att delta i
modersmålsundervisning.

12,9 %

24,1 %

28,1 % 11

Andel (%) av antalet berättigade elever
som deltar i modersmålsundervisning.

61,2 %

54,9 %

59,4 %

Jämförelsetal 2019, Skolverket

Av tabellen kan vi utläsa att andelen elever som är berättigade till
modersmålsundervisning är hälften så stor på Gotland som i riket. Vi ser också att
andelen elever som är berättigade till modersmål deltar i den i högre grad än
genomsnittet i riket.

11
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Modersmålsenheten tillhandahåller när- och/eller fjärrundervisning till samtliga skolor
på Gotland, kommunala såväl som fristående enheter från årskurs 1 i grundskolan till
och med gymnasieskolan.
Inom Region Gotland får cirka 500 elever modersmålsundervisning.
Modersmålsundervisning ges i följande språk: arabiska, dari, engelska, franska,
italienska, kirundi, kroatiska, kurdiska, nederländska, persiska, polska, rumänska,
ryska, somaliska, spanska, thai, tigrinja, turkiska, tyska och urdu samt i
minoritetsspråken finska och sydsamiska. Undervisning i sydsamiska köps in som en
tjänst från Sameskolstyrelsen och genomförs med fjärrundervisning. Enligt
enhetschefen fungerar detta utmärkt. Ansökningar om modersmål har inkommit i
ytterligare sju språk, varav sex i språk som understiger fem sökande och i syrianska
där lämplig lärare sökes. Enhetschefen menar att för övrigt tillhandhålls
modersmålsundervisning som uppfyller kraven. Kommunens rektorer instämmer i att
deras elever har tillgång till modersmålsundervisning. I samtal med lärare framkommer
att yngre elever, som inte bedöms kunna delta i fjärrundervisning, inte alltid får
modersmålsundervisning.

3.2.2

Studiehandledning på modersmål
Vad som explicit gäller om studiehandledning regleras i skolförordningen. ”En elev ska
få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska
erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har
undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det
språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.” (5 kap. 4 §
skolförordningen)
Vid Skolinspektionens senaste regelbundna tillsyn, vilken inleddes våren 2019,
konstaterades att huvudmannen inte hade tillsett att det vid varje skolenhet erbjöds
studiehandledning på modersmål till de elever som behövd det. Skolinspektionen
ansåg bristen avhjälpt vid sin uppföljning. 12
Enhetschefen redogör för arbetet med studiehandledning: ”Vid studiehandledning för
yngre åldrar, åk 1-6, krävs ett åtgärdsprogram för att studiehandledning ska beviljas.
På en skola pågår ett pilotprojekt där studiehandledning ges i grupp och ämnesvis och
där undervisningsspråket till största delen är svenska (de yngre eleverna har ofta inget
skolspråk på modersmålet då de saknar skolbakgrund). Projektet startade efter
sportlovet och är än så länge positivt och vi ser fram emot resultatet längre fram.”
Alla elever som går i åk 7-9 har rätt till studiehandledning om de är nyanlända. Rektor
ansöker om studiehandledning periodvis (anger antal timmar och veckor i ansökan).
Chef för modersmålsenheten fördelar den personalresurs som finns till förfogande
utefter elevernas behov. På de större skolorna där det finns många elever placeras om
möjligt en hel personalresurs. Möjligheten till samarbete mellan studiehandledare och
ämneslärare/mentor ökar om studiehandledaren är på plats på skolan vilket är
fördelaktigt för eleverna. Intervjuade lärare instämmer.
Studiehandledning erbjuds både via när- och fjärrundervisning. Det är främst de äldre
eleverna (åk 7-9) men även elever på skolor som ligger långt borta geografiskt som får

12
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undervisning via fjärr. Elever som av olika anledningar inte tar till sig undervisning via
fjärr erbjuds närundervisning.”
Vid tiden för granskningen fick omkring 120 elever i grundskolan studiehandledning på
modersmål. Region Gotland kan i dagsläget tillhandahålla studiehandledning på alla de
språk som efterfrågas, enligt enhetschefen. Kommunens rektorer instämmer i stort.
Intervjuade rektorer menar att det kan vara svårt att erbjuda studiehandledning i vissa
mindre språk och det särskilt vid små skolenheter.

3.2.3

Svenska som andraspråk
Undervisning i svenska som andraspråk ska, enligt skolförordningen, anordnas för
elever som har annat modersmål. Av det totala elevantalet i Gotlands grundskolor läste
2019 sex procent av eleverna svenska som andraspråk. Det är ungefär hälften av
motsvarande andel i kommungrupp och rike. Kommunens rektorer svarar jakande på
en fråga från förvaltningen om eleverna har tillgång till svenska som andraspråk.
I intervjuer med rektorer och lärare framgår dock att undervisningen inte kan
genomföras med likvärdig kvalitet. På mindre skolenheter sker undervisning i svenska
och svenska som andraspråk i samma grupp. Eftersom undervisningen primärt utgår
från ämnet svenska kan elever i svenska som andraspråk få visst extra stöd. På större
skolenheter sker undervisning i svenska som andraspråk i ”egen” undervisningsgrupp.
En rektor berättar att hans lågstadielärare har deltagit i Skolverkets utbildning, Globala
skolan, för att stärka kompetensen inom området andraspråksinlärning.
En annan rektor framför att resurser till undervisning i svenska som andraspråk utgörs
av ett fast anslag som fördelas per elev ut till skolenheterna. Om antalet elever som
ska läsa svenska som andraspråk ökar så minskar resursen per elev.

3.2.4

Bedömning
Vi bedömer att den centrala modersmålsenheten är ändamålsenlig och stödjer ett likvärdigt arbete med elever som vill läsa modersmål och är i behov av studiehandledning
på modersmål. Vi bedömer också att modersmålsundervisning och studiehandledning
erbjuds i stort i enlighet med lag och förordning. Det är dock angeläget att huvudmannen följer upp att studiehandledning erbjuds de elever som behöver det oberoende
av årskurs eller om eleverna har varit kortare eller längre tid än fyra år i Sverige.
Undervisning i svenska som andraspråk erbjuds inte likvärdigt vid kommunens
grundskolor; det gäller främst undervisningens organisation, men också lärares
behörighet.
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3.3

Särskilt stöd
Utbildningen ska vara likvärdig för alla elever inom skolväsendet. Med likvärdighet
menas enligt Skolinspektionen ”lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen
och att utbildningen ska vara kompenserande”. I skollagens 3 kap. regleras om barns
och elevers utveckling mot målen. ”Alla barn och elever 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.” Om det framkommer att en elev riskerar att inte nå målen skall detta anmälas till
rektor som skyndsamt ska utreda elevens eventuella behov av särskilt stöd. I detta
sammanhang ska också samråd ske med elevhälsan, ”om det inte är uppenbart
obehövligt”. Om eleven behöver särskilt stöd ska den få det och ett åtgärdsprogram
ska utarbetas i enlighet med skollagens 3 kap. 9 §.
Det kan finnas många orsaker till att en elev kan ha svårt att uppnå kunskapskraven
och därför behöver särskilt stöd. Elever med diagnoser behöver inte automatiskt
komma i åtnjutande av särskilt stöd. En diagnos får inte heller vara en förutsättning för
att få särskilt stöd. Det är professionen som själv bedömer vad som är särskilt stöd.
Huvudmannen ska ge rektorerna förutsättningar att kunna leva upp till lagens krav. Det
är sedan rektor som i sin tur tillser att personalen både har kompetens och resurser för
arbete med särskilt stöd. Skolverket påtalar i sina allmänna råd beträffande ”Arbete
med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” (SKOLFS 2014:40) att ”det
är rektor som ansvarar för att det finns tydliga och fungerande rutiner på skolan”. I
utarbetandet av åtgärdsprogram ska eleven och elevens vårdnadshavare ges möjlighet
att delta. (3 kap. 9 § SkolL) Vissa beslut om särskilt stöd är av sådan karaktär att
endast rektor får fatta beslut därom. Det gäller särskild undervisningsgrupp, enskild
undervisning och anpassad studiegång.
I skolenkäten, som genomförs hos varje huvudman vartannat år, tillfrågades alla elever
i årskurs fem och årskurs nio om anpassning efter elevens behov. 13 Den första siffran i
kolumnen anger genomsnittet i Region Gotland och den andra siffran snittet i
enkätomgången.
Anpassning efter elevens behov

Årskurs 5

Årskurs 9

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver
det.

8,6 / 8,6

7,3 / 7,1

Skolarbetet är svårt för mig

7,0 / 7,1

6,0 / 6,2

Skolenkäten för elever i årskurs 5 respektive årskurs 9 våren 2020, Skolinspektionen

Av uppgifterna ovan kan vi se att Gotlandselevernas svar på elevenkätens frågor om
anpassning efter elevens behov ligger i paritet med genomsnittet i enkätomgången.

13 Medelvärdet och indexvärdet hamnar på en skala mellan 0-10, där 10 innebär att respondenterna anger
att påståendet ”stämmer helt och hållet” och 0 att påstående inte alls stämmer, däremellan finns
alternativen ”stämmer ganska bra” och ”stämmer ganska dåligt”. Vid negativa påståenden gäller omvänt
förhållande.
15
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Anpassning efter elevens behov, särskilt stöd och
elevhälsa

Pedagogisk personal

Jag har förutsättningar att hjälpa elever som är i behov
av det.

7,1 / 6,6

Om det framkommer att en elev på skolan har behov
av särskilt stöd utreds det snabbt.

7,2 / 6,9

På den här skolan upprättas åtgärdsprogram för de
elever som ska få särskilt stöd.

8,9 / 8,6

I min skola finns beredskap för att i det dagliga arbetet
hantera situationer som kräver elevhälsogruppens
kompetenser.

7,5 / 7,3

Jag kan få råd och stöd av elevhälsogruppen för att
själv kunna hjälpa mina elever i deras utmaningar

8,0 / 7,8

Skolenkäten för pedagogisk personal hösten 2018, Skolinspektionen

Av skolenkäten framgår att den pedagogiska personalen i Region Gotland på frågor
om anpassningar, särskilt stöd och elevhälsa svarar något mer positivt än genomsnittet
i enkätomgången. Det gäller särskilt om de ”har förutsättningar att hjälpa elever som är
i behov av det”. Intervjuade lärare anger att de i huvudsak har förutsättningar att klara
sitt uppdrag, även om ytterligare resurser skulle stärka förutsättningarna att ge elever
det särskilda stöd som de behöver. En lärare lyfter också fram att de små
skolenheterna ger goda förutsättningar för en trygg skolmiljö.
Drygt 80 procent av lärarna anger 14 att det på deras skola finns beredskap för att
hantera situationer som kräver elevhälsogruppens kompetenser och att de kan få råd
och stöd av elevhälsogruppen. Drygt tio procent tycker att påståendet stämmer ganska
dåligt. Intervjuade lärare bedömer att de har tillgång till elevhälsa, men i vilken
omfattning beror i hög grad på skolans storlek. Vid Skolinspektionens senaste
regelbundna tillsyn som påbörjade våren 2019, och fortfarande pågår, konstaterades
brister vad gällde att ”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” 15. Chefen för elevhälsan och representanter för elevhälsans
olika insatser instämmer i Skolinspektionens kritik. Elevernas behov förefaller att öka
kontinuerligt och för att kunna möta detta behövs mer resurser, vilket nämnden avser
att begära i kommande budgetsamtal, enligt elevhälsans chef. Förutsättningarna att
arbeta förebyggande och hälsofrämjande enligt lag skiljer sig åt mellan skolenheterna.
På små skolenheter är det svårt för elevhälsan att arbeta samlat hälsofrämjande och
förebyggande.
Rektorer och lärare upplever att de i huvudsak har tillgång till elevhälsa, men det finns
små enheter som saknar tillgång till vissa insatser, till exempel kurator. I samtal med
14
15

Det vill säga de anger att påståendet ”stämmer helt och hållet” eller ”stämmer ganska bra”.
Dnr SI 2019:1115, 2020-11-05, Skolinspektionen
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elevhälsans representanter framgår att just kuratorsresursen betydligt understiger den
omfattning som den senaste statliga utredningen på området bedömer vara rimlig. 16
Intervjuade rektorer och lärare menar att elever i behov av särskilt stöd i huvudsak får
det, men det måste alltid göras avvägningar av hur omfattande insatser som kan sättas
in. Skolledarna har identifierat elevgrupper som inte får det särskilda stöd som de
behöver, därför att förutsättningar att möta dessa behov inte finns. De identifierade
elevgrupperna är:
 elever i förskoleklass som sannolikt är behöriga till grundsärskolan.
 elever i grundskolan som är behöriga till grundsärskolan och elever som inte är
behöriga till grundsärskolan, men begåvningsmässigt befinner sig på gränsen.
 elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och elever med
autismspektrumtillstånd.
Intervjuade lärare påtalar vikten av tillgång till lärare med specialpedagogisk
kompetens. De menar att behoven än större än tillgången. Lärarna gör vad de kan för
att möta elevernas behov i klassrummen. En lärare menar att elever med
koncentrationssvårigheter är svåra att möta då det inte finns tillgång till grupprum. En
annan lärare berättar att de arbetar i tvålärarsystem, vilket uppfattas som mycket
positivt för att kunna möta elevernas olika behov.
I regionen finns det vid tiden för granskningen tre centrala särskilda undervisningsgrupper, som erbjuder undervisning i anpassad miljö. Eleverna som går i de två
förstnämnda grupperna behåller sin skolplacering och plats i ordinarie undervisningsgrupp, medan Lövsta utgör en egen skolenhet, vid vilken eleverna skrivs in.
Verksamheterna finansieras med en rambudget per verksamhet.
 Tal- och språkklasser F-3 på Tjelvarskolan
 Tal- och språkklasser 4-9 på Solbergaskolan
 Lövsta resursenhet för elever i grundskola och grundsärskola
Förut fanns också Hamnen, placerad på Klinteskolan i Klintehamn, som riktade sig till
elever i årskurserna 3-9 som var i behov av förstärkt särskilt stöd. Enligt intervjuade
rektorer fick denna verksamhet läggas ner då det inte gick att rekrytera lämplig
personal.
Nämndens ordförande och vice ordförande, liksom elevhälsans representanter, menar
att elever i huvudsak får särskilt stöd, men att det alltid finns mer att göra. Elevhälsan
lyfter särskilt fram vikten av samverkan med andra aktörer, såsom habiliteringen, barnoch ungdomspsykiatrin samt socialtjänsten. De elever som är i behov av insatser från
flera aktörer får inte alltid det samlade stöd som de behöver. Elevhälsan menar också
att det finns förutsättningar att stärka arbetet med pedagogisk kartläggning. De
upplever att elever kan gå igenom hela grundskolan utan att en ordentlig kartläggning
har gjorts eller att adekvata insatser sätts in. Samverkan mellan den centrala
elevhälsan och speciallärare och specialpedagoger på enheterna skulle kunna stärka,
menar elevhälsans representanter. Grundskolechefen framför att det finns ett specialpedagogiskt nätverk som bland annat ska verka för att trygga likvärdigheten. På varje
16
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skolenhet sker ett gott samarbete mellan elevhälsans olika insatser, enligt
grundskolechefen
Av barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsberättelse 2020 framgår att behovet
av platser på ”Lövsta resursskola har ökat markant”. 17 Organisationen håller på att ses
över. Enligt intervjuade rektorer kommer all extraordinär stödundervisning att samlas
under en enhetschef. Det ser rektorerna positivt på.
Förutom dessa centrala särskilda undervisningsgrupper finns det också lokala grupper.
Förutsättningarna att starta upp sådana grupper varierar betydligt, menar rektorerna.
På små skolenheter finns varken resurser eller kompetens. Det innebär bland annat att
vårdnadshavare kan höra av sig till en annan skola än den närmaste för att få sitt barn
placerat där, så att barnets särskilda stöd kan säkras.
Bedömning
Vi bedömer att elever får särskilt stöd, men inte alltid i den omfattning eller form som
bäst skulle gynna deras kunskapsutveckling. Kartläggning och insatser kan också vara
beroende av tillgång till specialpedagogisk kompetens och därmed brista i likvärdighet.
I regionen finns det centrala särskilda undervisningsgrupper. Det bedömer vi stödjer
likvärdigheten i insatser för elever med störst behov. Att huvudmannen inrättar en
central resursskola med en rektor som får ett övergripande ansvar för stödinsatser
riktade till elever med störst stödbehov kan vara positivt inte minst utifrån ett
likvärdighetsperspektiv.

3.4

Lärare
I skollagens andra kapitel regleras vad som krävs av de anställda för att få bedriva
undervisning. Från och med den 1 juli 2015 måste lärarna vara legitimerade för att få
undervisa och sätta betyg. Det gäller också för att kunna anställas utan begränsning i
tid. Reglerna gäller med undantag för bland annat modersmålslärare. Om det inte finns
någon legitimerad lärare som är behörig att undervisa eller om det finns något annat
särskilt skäl får en annan lärare bedriva undervisning, med vissa förbehåll. Läraren
ifråga ska vara lämplig att bedriva undervisning och i så stor utsträckning som möjligt
ha en utbildning som motsvarar behörighetsutbildningen. (Se 2 kap. 18 § SkolL)
Undervisning får dock bedrivas högst ett år i sänder.

17
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I tabellen nedan kan vi bland annat utläsa att andelen lärare med legitimation och
ämnesbehörighet i Region Gotland är i paritet med länet och riket.
Kommun

Heltidstjänster
därav med
lärarleg och
behörighet i
ämnet 18

Region Gotland
kommunal huvudman

71,8 /

Riket
kommunala huvudmän
/ samtliga huvudmän

71,2 % / 70,1 %

Heltidstjänster
därav med lärarleg och behörighet i ämnet 50 %
eller mindre. 19
slöjd, spanska,
svenska som
andraspråk och
teknik
teknik

Andel (%) av
samtliga tjänstgörande lärare
med lärarlegitimation och ämnesbehörighet
79,6 /

79,0 % / 77,7 %

Siris ”personalstatistik per ämne” 2020-02-03, Skolverket

Andelen legitimerade och behöriga lärare och andelen heltidstjänster som är besatta
med legitimerade och behöriga lärare är i Region Gotland något över genomsnittet i
riket.
Tabellen nedan visar statistik per skolenhet.
Skola

Heltidstjänster
Antal

Andel med
lärarleg och
behörighet

Alléskolan

13,2

77,6

Dahlhem skola

6,7

Endre skola

Ämnen i vilka 50 % eller fler
är utan lärarleg och
behörighet

Antal tjänstgörande
lärare
Antal

Andel med
lärarleg och
behörighet 20

idrott och hälsa och slöjd

25

76,0

48,9

bild, engelska, franska,
geografi, historia, idrott och
hälsa, musik, religionskunskap, slöjd och teknik

10

60,0

4,6

74,6

biologi, fysik, geografi,
historia, kemi, religionskunskap, samhällskunskap,
slöjd och teknik

8

87,5

Eskelhem
skola

2

85,0

engelska, religionskunskap
och samhällskunskap

2

100,0

Fole skola

8,3

85,1

bild och musik

12

75,0

Fårösundsskolan

11,5

53,7

bild, idrott och hälsa, kemi,
slöjd, spanska, teknik och
tyska

15

60,0

18 Denna statistikuppgift visar det totala antalet lärare per ämne uttryckt i antal heltidstjänster
(årsarbetskrafter) och som var anställda. Skolverket
19 Lärare med lärarleg och behörighet i minst ett av sina respektive undervisningsämnen, Skolverket
20 ”Med lärarlegitimation och behörighet i minst ett av sina respektive undervisningsämnen”, Skolverket
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Skola, forts.

Heltidstjänster
Antal

Andel med
lärarleg och
behörighet

Garda skola

6,9

84,2

Gråboskolan

19,9

Havdhem
skola

Antal

Andel med
lärarleg och
behörighet 21

bild, geografi, historia,
religionskunskap och
samhällskunskap

15

73,3

72,0

bild, engelska, slöjd och
svenska som andraspråk

22

86,4

5,0

83,9

bild och idrott och hälsa,

15

60,0

Humlegårdsskolan

2,2

48,6

samtliga ämnen förutom
idrott och hälsa

3

66,7

Högbyskolan

21,0

68,4

biologi, engelska, fysik,
kemi, religionskunskap,
spanska, svenska som
andraspråk, teknik och
tyska

25

72,0

Klinteskolan

29,2

59,2

engelska, idrott och hälsa,
musik och slöjd

30

66,7

Kräklingbo
skola

3,7

63,7

bild, geografi, historia, idrott
och hälsa, religionskunskap, samhällskunskap,
slöjd och teknik

8

50,0

Lyckåkerskolan

12,0

78,4

bild, slöjd och svenska som
andraspråk

15

73,3

Lärbro skola

8,4

65,0

bild, hem- och konsumentkunskap, historia, idrott och
hälsa, religionskunskap,
samhällskunskap, slöjd,
spanska och teknik

15

60,0

Lövsta
resursskola

2,4

60,4

engelska, geografi, historia,
musik, religionskunskap,
samhällskunskap och
svenska

4

75,0

Norrbackaskolan

10,5

74,9

engelska, kemi och teknik

14

92,9

Polhemskolan

4,2

70,7

bild, engelska och teknik

5

100,0

Romaskolan

22,8

62,5

idrott och hälsa, matematik,
slöjd och teknik

26

65,4

21

Ämnen i vilka 50 % eller fler
är utan lärarleg och
behörighet

Antal tjänstgörande
lärare
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Skola, forts.

Heltidstjänster
Antal

Andel med
lärarleg och
behörighet

Ämnen i vilka 50 % eller fler
är utan lärarleg och
behörighet

Sanda skola

4,1

87,2

Solbergaskolan

63,8

Solklintsskolan

Antal tjänstgörande
lärare
Antal

Andel med
lärarleg och
behörighet 22

bild, fysik, geografi, historia,
kemi, religionskunskap och
slöjd

5

80,0

80,5

slöjd och svenska som
andraspråk

67

83,6

20,7

44,9

engelska, hem- och
konsumentkunskap, idrott
och hälsa, musik, samhällskunskap, slöjd, spanska
och svenska som
andraspråk

26

57,7

S:t Hansskolan

9,4

87,7

11

100,0

Stenkyrka
skola

6,6

75,5

engelska, geografi, historia,
religionskunskap och
samhällskunskap

12

75,0

Stånga skola

8,0

81,4

idrott och hälsa och musik

11

72,7

Södervärnsskolan

39,5

76,6

slöjd och spanska

45

84,4

Terra Novaskolan

13,6

74,3

bild, geografi, historia,
musik, religionskunskap,
slöjd och spanska

21

71,4

Tjelvarskolan

9,0

89,7

musik

13

92,3

Vänge skola

3,6

47,6

engelska, geografi, historia,
idrott och hälsa, musik,
religionskunskap, samhällskunskap, slöjd och teknik

7

42,9

Väskinde
skola

14,7

77,8

idrott och hälsa, musik,

17

82,4

Västerhejde
skola

16,5

72,4

fysik, geografi, kemi och
teknik

17

88,2

Öja skola

4,7

65,5

idrott och hälsa, samhällskunskap, slöjd och teknik

13

46,2

Siris ”personalstatistik per ämne” 2020-02-03, Skolverket

Av tabellen framgår att det skiljer mellan skolenheterna vad gäller andelen
heltidstjänster som besätts med legitimerade och behöriga lärare. Från Solklintskolan,
Vänge skola, Humlegårdsskolan och Dahlhems skola med en andel som understiger
22

”Med lärarlegitimation och behörighet i minst ett av sina respektive undervisningsämnen”, Skolverket
21
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Region Gotland
Granskning av likvärdig skola
2021-06-17

50 procent och Tjelvarskolan, S:t Hans skola och Sanda skola med en andel på
närmare 90 procent.
Enligt Verksamhetsplan 2020 är kompetensförsörjningen inom skolan ”en av de
absolut viktigaste frågorna de kommande åren och får mycket stor påverkan på hur
likvärdigheten kan säkras för barn och elever över hela ön. Eftersom lärare är den
enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska lyckas nå målen så är
kompetensförsörjning intimt förknippad med kvalitet i skolan.” 23 I planen framgår att
”det är stora skillnader gällande behörighetsläget mellan enskilda förskolor och
grundskolor, till stor del beroende av geografiskt läge. Många klassrum och
fritidshem på Gotland saknar idag en utbildad lärare.” 24 Förvaltningen angav i
Delårsrapport 2 2020 att ”den rådande kompetensförsörjningsutmaningen kan lösas
genom en ny organisation för förskolan och grundskolan – något som nämnden
beslutar om den 20 oktober” 25 2020, men alltså valde att inte göra. I delårsrapporten
lyfts fjärrundervisning fram som en annan åtgärd i en tid av lärarbrist. 26
Att regionen står inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjningen i grundskola
framgår tydligt av interna dokument. Det finns en kompetensförsörjningsplan som
bland annat innehåller ett antal insatser för att mildra utmaningarna. Det handlar bland
annat om:
 aspirantanställning i samarbete med Uppsala universitet
 samarbete med Tech-for-Sweden för att stödja människor som vill byta karriär
och bli lärare
 avlasta lärare arbetsuppgifter genom att anställa alternativa kompetenser.
Nämndens ordförande och vice ordförande ser stora utmaningar vad gäller rekrytering.
De pekar på samarbetet med Uppsala universitet och att förutsättningarna att möta
varje elevs behov, genom mindre klasstorlekar, än i till exempel Stockholm, skulle
kunna locka lärare från fastlandet. Löneläget är dock en utmaning, menar politikerna.
Intervjuade rektorer upplever att de i huvudsak har haft goda förutsättningar att
rekrytera lärare under innevarande läsår. Det skiljer dock mellan skolor i staden och på
landsbygden. På landsbygden är det betydligt svårare och det finns sällan legitimerade
och behöriga att välja emellan. Behöriga lärare i praktiskt-estetiska ämnen är särskilt
svårrekryterade.
Rektorerna hänvisar också till aspirantutbildningen ovan, men de ser en risk för att de
lärare som går den utbildningen och som kan komma från hela landet flyttar hem igen
efter utbildningens slut. För övrig menar rektorerna att löneläget inte stödjer
kompetensförsörjningen. Om en lärartjänst på Gotland ska locka lärare från fastlandet
måste lönerna vara konkurrenskraftiga. Med rådande läge, vad gäller bristande tillgång
till legitimerade och behöriga lärare, borde huvudmannen reducera antalet skolenheter
både för att stärka kompetensförsörjningen och elevernas utveckling mot målen, menar
intervjuade rektorer.

Verksamhetsplan 2020, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, sid. 8
Verksamhetsplan 2021, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, sid. 10
25 Delårsrapport 2 2020, BUN, sid. 3
26 Delårsrapport 2 2020, BUN, sid. 5
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3.4.1

Bedömning
Vi konstaterar att undervisning i Region Gotland i något högre grad än genomsnittet i
riket bedrivs av legitimerade lärare. Det skiljer dock betydligt mellan skolenheterna i
regionen. Elever på vissa skolenheter får i hög grad undervisning av legitimerade och
behöriga lärare i alla ämnen, medan det finns skolor som i låg grad, även i större
skolämnen, kan ge sina elever undervisning av legitimerade och behöriga lärare.
Vi konstaterar att nämnden är väl medveten om vilka utmaningar som regionen har vad
gäller kompetensförsörjning och att åtgärder också vidtas, men att mer behöver göras.

3.5

Systematiskt kvalitetsarbete
Bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola finns i 4 kap.
skollagen. I lagen framgår att arbetet ska bedrivas på huvudmanna- och enhetsnivå
och bestå av planering, uppföljning och utveckling. Arbetet ska utgå från målen för
verksamheten som formuleras i lag, förordningar och andra styrdokument. Fokus får
alltså inte bara ligga på kunskapsmålen. Det systematiska kvalitetsarbetet på
huvudmannanivå ska bygga på verksamheternas kvalitetsarbete. Det systematiska
kvalitetsarbetet ska dokumenteras.
Region Gotlands styrmodell bygger på ett gemensamt styrkort med fokus på mål som
regionfullmäktige beslutar om för en hel mandatperiod. Utifrån detta styrkort tar varje
förvaltning årligen fram en verksamhetsplan som beslutas av nämnd. Planen är, enligt
nämndens ordförande, det viktigaste styrinstrumentet. Den senaste
verksamhetsplanen för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen beslutades av barn- och
utbildningsnämnden 2020-10-20. Verksamhetsplan, jämte delårsrapporter och
verksamhetsberättelse utgör huvudmannens systematiska kvalitetsarbete enligt
skollagen. Utifrån verksamhetsplanen tar varje enhet fram en aktivitetsplan. Uppföljning
av studieresultat och analys av desamma redovisas i delårsrapporterna. Bilden nedan
visar schematiskt hur arbetet sker i Region Gotland.
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Verksamhetsplan 2021, sid. 18

Vartannat år genomförs en brukarenkät i grundskolan. Uppföljning och analys av
enkäten görs på våren. Resultatet redovisas inte särskilt. Avdelningschef och rektorer
bjuder in sina chefer och eventuellt pedagoger till analysmöte med stöd från central
förvaltning. Med hjälp av kunskapsresultat, chefers och rektorers analys och
uppföljning av enheters aktivitetsplan författas kvalitetsavsnittet i Delårsrapport 2, enligt
chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen. Slutligt resultat och måluppfyllelse
redovisas sedan i verksamhetsberättelsen när alla resultat är definitiva och fastställda.
I Verksamhetsrapport 2020 framgår: ”det systematiska kvalitetsarbetet inom
förvaltningen har i dag en inarbetad struktur med resultatinsamling, analysarbete och
uppföljning i dialogform för skolledare. Det finns dock ett behov av att öka
delaktigheten i analysarbetet tillsammans med medarbetarna och att förvaltningens alla
verksamheter skall känna sig delaktiga och följas upp under året.” 27
I Verksamhetsplan 2020 skriver förvaltningen att kommunen har en utmaning att arbeta
vidare med för ”att öka likvärdigheten i våra skolor. Förvaltningen ser fortsatt skillnader
både inom och mellan skolor samt mellan pojkar och flickor. Skolan behöver bland
27

Verksamhetsplan 2020, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, sid. 6
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annat arbeta vidare med sitt kompensatoriska uppdrag. En förebyggande och
främjande elevhälsa är betydelsefull för att vi ska lyckas. Dessutom är det viktigt med
en väl fungerande samverkan mellan professioner både inom och utanför skolans
verksamhet. Övergångarna mellan skolformerna behöver säkerställas och
överlämningarna bli mer genomarbetade. Tidiga och riktade insatser samt flexibel och
behovsstyrd resursanvändning är några stödjande åtgärder för att öka
likvärdigheten” 28.
I Delårsrapport 2 2020 skriver förvaltningen att den ”har fått i uppdrag att göra en
översyn av skolorganisationen på Gotland. Utgångspunkt ska vara en likvärdig
grundskola med god kvalitet för alla över hela ön. Det här är ett uppdrag som
grundskolan har efterfrågat. Lärarbristen blir alltmer påtaglig och det i kombination med
krav på effektiviseringar och nya reformer som medför kostnader gör att det blir mycket
svårt att erbjuda en god kvalitet i verksamheterna för samtliga elever på Gotland.
Likvärdigheten brister nationellt och så också på Gotland”. 29
I Verksamhetsplan 2021 skriver förvaltningen att ”Likvärdighet är fortsatt ett prioriterat
område. Begreppet likvärdighet inrymmer likvärdiga förutsättningar och möjligheter till
omsorg, utveckling och lärande – att få jämlika kunskaper och chans att nå sin fulla
potential oavsett var man bor och vilken ens bakgrund är. Lika tillgång till utbildning,
lika kvalitet (att läroplanens alla delar följs) och skolans förmåga att kompensera för
skillnader i elevernas förutsättningar är centrala delar”. 30
Pågående förvaltningsövergripande arbete redovisas. Det gäller bland annat:
 ”STL – Skriva sig till lärande: Är en modell som ökar lärandet och
språkutvecklingen genom att kombinera pedagogik och digital teknik.
Genomförs i samarbete med SKL. Ett stort antal pedagoger i grundskola
utbildas. Årskurs 1 och 4 på samtliga grundskolor deltar.” (VP 2020)
 ”Tillgängliga Lärmiljöer är ett projekt som får stöd av Specialpedagogiska
Skolmyndigheten, SPSM. Alla lärare ges kunskap om hur de genom att
utveckla olika pedagogiska arbetssätt, gör undervisningen tillgänglig för
alla. Projektet fokuserar särskilt på barn och elever med olika neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, barn och elever med lång och problematisk
skolfrånvaro samt barn och elever med psykisk ohälsa kopplat till olika
funktionsnedsättningar.” (VP 2020)
 ”Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och
processkartläggning.” (VP 2021)
Nämndens ordförande och vice ordförande och förvaltningsledningen anser att
huvudmannens kvalitetsarbete är välfungerande. Delårsrapport och verksamhetsplan
går hand i hand i utvecklingsarbetet. Utbildningsdirektören påtalar att det statliga
uppdraget måste vara tydligt i nämndens uppföljning.
Intervjuade rektorer menar att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i regionen,
men att nämnden brister när det gäller att ta ansvar för att åtgärder vidtas för att
komma till rätta med brister. I stället läggs detta ansvar på rektor utan att rätt
Verksamhetsplan 2020, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, sid. 6
Delårsrapport 2 2020, BUN, sid. 10
30 Verksamhetsplan 2021, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, sid. 6
28
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förutsättningar ges. Huvudmannen borde vidare i högre grad ta tillvara rektorernas
kompetens i utvecklingen av utbildningen, påtalar skolledarna.
Nämndens ordförande framför att fokus i hög grad har legat på att sänka kostnaderna
för verksamheten, även om insatser har gjorts för att komma till rätta med brister.
Ordförande påtalar också vikten av att vara stolt över det arbete som görs. Även om
det finns ett utvecklingsarbete att göra står sig skolan på Gotland väl.
Intervjuade lärare berättar att de kontinuerligt följer upp elevernas kunskapsresultat i
matriser och årligen utvärderar verksamheten utifrån uppsatta mål. En lärare genomgår
utbildning i Specialpedagogiska skolmyndighetens regi. Utbildningen syftar till att
stärka lärarnas förmågor att möta elevers behov av stöd inom ramen för den ordinarie
undervisningen. Även utbildningsdirektören lyfter upp detta som en viktig
kompetensförstärkning. En annan lärare menar att skolorna borde dokumentera i
rutiner sådant som många äldre kolleger har i huvudet, så att denna kompetens inte
går förlorad när så många inom kort tid kommer att gå i pension.

3.5.1

Bedömning
Vi bedömer att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med skollagens
skrivning om kontinuerlig planering, uppföljning och utveckling av utbildningen. Vi ser
att huvudmannen kontinuerligt har följt upp förutsättningar för likvärdig skola och
insatser för att säkra likvärdigheten har vidtagits, till exempel genom centrala enheter
för arbete med elevhälsa, modersmål och studiehandledning.
Ytterligare åtgärder behöver dock vidtas för att utbildningen ska vara likvärdig inom
regionen.
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3.6

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Vi bedömer att grundskolenheterna inte har förutsättningar att erbjuda likvärdig
utbildning. Ställningstagandet grundar sig på att tillgången till legitimerad och behörig
lärarpersonal samt tillgång till en samlad elevhälsa skiljer sig åt mellan stora och små
skolenheter. Förutsättningarna att erbjuda särskilt stöd i den form eller den omfattning
som bäst gynnar elevens kunskapsutveckling varierar också. Vi bedömer att
huvudmannen har vidtagit vissa åtgärder för att stärka likvärdigheten. Det gäller till
exempel att elevhälsan och insatser för nyanlända och elever med annat modersmål
än svenska organiseras centralt samt att särskilt stöd för elever med extraordinära
stödbehov möts med centrala insatser, till exempel resursskola.
Vi bedömer att huvudmannen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, men att
åtgärder inte vidtas i den omfattning som krävs utifrån identifierade brister. Regionen
bestämmer själv om sin skolstruktur, men ska genom resurstilldelning och systematiskt
kvalitetsarbete säkerställa att resurstilldelning och resursfördelning ger varje skolenhet
förutsättningar att verka för likvärdig och hög måluppfyllelse. Givna förutsättningar ska
årligen analyseras och vid behov justeras. Skollagens krav på utbildningen ska vara
utgångspunkt för huvudmannens ansvar.
Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att

— analysera och justera befintlig resurstilldelning och resursfördelningsmodell utifrån

förutsättningar för likvärdig skola där alla elever ges förutsättningar att utvecklas så
långt som möjligt och ges särskilt stöd om det bedöms behövas.

— följa upp att det vid varje skolenhet finns reella förutsättningar för varje elev att få
det särskilda stöd som eleven behöver.

— följa upp undervisning i svenska som andraspråk och vidta åtgärder vid brister i
kvalitet och likvärdighet.

— säkerställa att elevhälsan främst arbetar hälsofrämjande och förebyggande.
— bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, i vilket verksamhet och måluppfyllelse
noggrant analyseras och ligger till grund för åtgärder då brister identifieras.

KPMG AB

Joakim Nertyk
Certifierad kommunal revisor, specialist

Mats Lundberg
Certifierad kommunal revisor,
uppdragsansvarig

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende BUN 2021/456
11 augusti 2021

Torsten Flemming

Barn- och utbildningsnämnden

Granskningsrapport likvärdig skola
Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att


Ta emot informationen rörande granskningsrapporten



Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämndens sammanträde den
13 september med ett förslag till yttrande och en redovisning av åtgärder där
rapportens rekommendationer beaktats

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har KPMG granskat likvärdigheten i
grundskolan i regionen. Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om
grundskoleenheterna har förut-sättningar att erbjuda likvärdig utbildning.
Granskningen kommer sammanfattningsvis fram till att grundskolenheterna inte har
förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning. Ställningstagandet grundar sig på att
tillgången till legitimerad och behörig lärarpersonal samt tillgång till en samlad
elevhälsa skiljer sig åt mellan stora och små skolenheter. Förutsättningarna att
erbjuda särskilt stöd i den form eller den omfattning som bäst gynnar elevens
kunskapsutveckling varierar också.
Rapporten innehåller följande rekommendationer till barn- och utbildningsnämnden
• Att analysera och justera befintlig resurstilldelning och resursfördelningsmodell
utifrån förutsättningar för likvärdig skola där alla elever ges förutsättningar att
utvecklas så långt som möjligt och ges särskilt stöd om det bedöms behövas.
• Att följa upp att det vid varje skolenhet finns reella förutsättningar för varje elev att
få det särskilda stöd som eleven behöver.
• Att följa upp undervisning i svenska som andraspråk och vidta åtgärder vid brister i
kvalitet och likvärdighet.
• Att säkerställa att elevhälsan främst arbetar hälsofrämjande och förebyggande.
• Att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, i vilket verksamhet och måluppfyllelse
nog-grant analyseras och ligger till grund för åtgärder då brister identifieras.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2021/456

Revisorerna överlämnar rapporten för beaktande och begär yttrande med
redovisning av åtgärder, senast 2021-09-30. Yttrandet skickas till Region Gotlands
revisorer med kopia till revisorernas sakkunniga biträde KPMG;
mats.lundberg@kpmg.se
Bedömning

Rapporten blir en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och kommer att ligga
till grund för de mål och aktiviteter som kommer att fastställas i verksamhetsplanen
2022 (VP-22).
Till stora delar förstärker rapporten den nulägesbeskrivning som förvaltningen tog
fram inför beslutet om framtidens förskola och grundskola.
Beslutsunderlag
KPMG:s granskningsrapport ”Likvärdig skola”
Tjänsteskrivelse 2021-08-11 inkl Bilaga 1

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2021/456

Bilaga 1

Personalkostnader 2021 anslagsfinansierad verksamhet:
Nämnd
MBN
TN-TKF
BUN
GVN
SON
HSN
RS - RSF
RS - RT
RS - RIB

Personalbudget
2021
71 591 000
73 515 000
859 030 000
232 170 000
875 848 000
1 127 580 000
230 280 000
34 507 000
11 749 000

1% motsvarar

2% motsvarar

3% motsvarar

715 910
735 150
8 590 300
2 321 700
8 758 480
11 275 800
2 302 800
345 070
117 490

1 431 820
1 470 300
17 180 600
4 643 400
17 516 960
22 551 600
4 605 600
690 140
234 980

2 147 730
2 205 450
25 770 900
6 965 100
26 275 440
33 827 400
6 908 400
1 035 210
352 470

Summa

3 516 270 000

35 162 700

35 162 700

35 162 700

Inköpskostnader 2021 fördelade per nämnd/förvaltning
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Motion: Gotlands framtida skolorganisation

Liberalerna sätter alltid skolan först
Liberalerna är – och har alltid varit – skolpartiet. Vi älskar kunskap helt enkelt, eftersom det är
biljetten till ett liv som man styr över själv.
Kunskap och bildning bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker den enskildes förmåga att
orientera sig och fatta egna självständiga beslut. Grundskolan ska därför ha höga förväntningar på
varje individ och prioritera kunskap. Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper som
krävs för att klara fortsatta studier.
För oss är det därför mycket viktigt att skolorna på Gotland måste ha förmåga att leverera god
undervisning och ge det stöd som behövs till samtliga barn och elever. Möjligheten för våra barn att
tillgodogöra sig kunskap och utbildning är avgörande för både individens och samhällets
utveckling.
Skolorna på Gotland måste ges bästa möjliga förutsättningar för att leverera god undervisning till
samtliga barn och elever. I det arbetet är en förändring av skolorganisationen nödvändig.
Det finns många utmaningar framåt i den gotländska förskolan och grundskolan som behöver lösas.
Bland annat lärarbrist, ökade krav på behörighet, skillnader i förutsättningarna att bedriva
utbildning, skillnader i elevresultat, begränsade ekonomiska resurser, eftersatt byggnadsunderhåll
för att nämna några av de viktigaste.
För att på bästa sätt möta de utmaningarna är det viktigt att skolorna vi har på Gotland ska vara
både pedagogiskt och ekonomiskt bärkraftiga, samt att både lärmiljö och fysisk miljö är den bästa
möjliga.
Vi behöver skapa en Gotländsk skolorganisation som är stabilt hållbar över lång tid, och som har en
möjlighet att dynamiskt kunna följa demografiska förändringar.
Vi behöver ha en skolorganisation som möjliggör att våra lärare ska kunna arbeta tillsammans i lag
runt planering, undervisning, utvärdering och utveckling av verksamheten. Därför menar
Liberalerna Gotland att skolor med elever från och med årskurs fyra skall ha en storlek som
motsvarar minst två paralleller, samt att årskurserna fyra till nio ska samlokaliseras. Skolor med
yngre elever kan, i undantagsfall där till exempel restiden för eleverna till en fullstor skola blir
_________________________________________
LIBERALERNA GOTLAND
Regementsgatan 2, 621 50 Visby
0498-48 27 60 gotland@liberalerna.se

orimlig, vara av mindre storlek. Dessa mindre skolor benämner vi 'Bygdeskolor', och de ska ha
förstärkta stödresurser.
Liberalerna anser också att det är mycket viktigt att skolledning, elevhälsopersonal och andra
stödfunktioner ska kunna vara mer närvarande och ska inte behöva avsätta tid för resor under
arbetsdagen - med mindre tid till eleverna som följd. Särskilt vill vi lyfta fram att elevhälsovården
på varje skola måste ha ändamålsenliga lokaler. Myndighetskritiken om att de gotländska skolorna
inte uppfyller kravet på förebyggande hälsoarbete måste tas på största allvar.
Skolorganisationen för förskolan och grundskolan på Gotland behöver därför förändras för att möta
de utmaningar som vi står inför och ge alla barn och elever bästa möjliga förutsättningar att klara
skolan.
Liberalerna vill stimulera till kreativitet och nytänkande inom skolorganisationen. Vi tror att en
större frihetsgrad för professionen – mindre lokalpolitisk detaljstyrning – främjar hela
organisationens kreativa förmåga. Vi ser också att detta måste vara möjligt även inom ramen för
kommunal verksamhet, inte bara som privata friskolor. Vi vill därför utvärdera intraprenadformen
genom fullskaleförsök för två skolområden.
Baserat på dessa resonemang, så anser Liberalerna Gotland att nedanstående principer ska styra det
fortsatta arbetet med omorganisationen av Region Gotlands skolorganisation.
Liberalerna Gotland yrkar att:
•

Samtliga skolor inklusive förskolor ska ha ändamålsenliga lokaler för elevhälsovård.

•

Samtliga skolor inklusive förskolor ska ha en organisation som förmår att säkra lärarnas
möjlighet till pedagogisk fortbildning.

•

Samtliga grundskolor ska ha minst en ordinarie eller biträdande heltids rektorstjänst.

•

Årskurserna fyra till nio ska inom skolområdena samlokaliseras.

•

Skolor som bedriver undervisning i årskurserna fyra till nio, ska i dessa årskurser ha en
storlek som över tid motsvarar minst två paralleller.

•

Skolor som bedriver undervisning i årskurserna fyra till nio, men som långsiktigt inte
uppnår volymkraven, ska avveckla samtliga dessa årskurser.

•

Skolor som bedriver undervisning i förskoleklass och till och med årskurs tre bör i dessa
årskurser ha en storlek som över tid motsvarar minst två paralleller.

•

Skolor som bedriver undervisning i förskoleklass och till och med årskurs tre, men som
långsiktigt inte uppnår volymkraven, bör i normalfallet avveckla samtliga dessa årskurser.

•

Grundskolor med elever endast till och med årskurs tre bör samlokaliseras med förskola.

•

Grundskolor med elever endast till och med årskurs tre och som långsiktigt inte uppnår
volymkraven, men som av särskilda skäl ändå inte avvecklas,
◦ bör benämnas Bygdeskolor, och
◦ ska samlokaliseras med förskola, och
◦ ska ha en med förskolan gemensam heltids rektorstjänst, samt
◦ ska ha en med förskolan gemensam heltids specialpedagogtjänst.

•

Förskolor bör bör ha en storlek storlek som över tid motsvarar minst två normalstora
avdelningar.

•

Minst två skolområden ska vara kommunala självförvaltningsorgan, även kallat
intraprenader/kommunala friskolor.

Visby 16 mars 2021
För Liberalerna Gotland

Aina Mattson

Claes Nysell

Mats-Ola Rödén

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/297
17 augusti 2021

Kristoffer Strehlenert
Försörjningssamordnare

Motion. Gotlands framtida skolorganisation
Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Denna tjänsteskrivelse behöver läsas tillsammans skolutredningen BUN2019/1091
samt med Liberalerna Gotlands motion som hör till detta ärende.
En motion har inkommit angående skolorganisationen på Gotland. Motionären, i
detta fall partiet Liberalerna Gotland, yrkar genom tolv punkter på principer som
man anser bör styra det fortsatta arbetet med Region Gotlands skolorganisation.
Förvaltningen kan konstatera att motionens punkter i stort stämmer mycket väl
överens med det förslag förvaltningen arbetade fram och la inom projektet
”Framtidens förskola och grundskola” under hösten 2020. Nio av punkterna
stämmer så gott som helt med förslaget, om än formulerat något annorlunda och på
dessa punkter har alltså förvaltningen i sak inget att tillägga.
På tre av punkterna ser dock förvaltningen svårigheter med motionärens förslag. Den
första är punkt fyra där motionären skriver: ”Årskurserna fyra till nio ska inom
skolområdena samlokaliseras”. Följden av ett sådant beslut skulle bli att den skola
vars verksamhet minskats med tre årskurser skulle bli mycket liten. Något vi sett
historiskt, och också funnit stöd för i skolutredningsprojektet, är att denna litenhet
medför stora svårigheter när det kommer till likvärdighet och ekonomi. Följden blir
då att de, enligt motionären, antingen ska stängas då de inte når upp till volymkraven,
eller ska falla in under motionens punkt nummer tio.
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Punkt tio lyder enligt följande: ” Grundskolor med elever endast till och med årskurs
tre och som långsiktigt inte uppnår volymkraven, men som av särskilda skäl ändå inte
avvecklas,
◦ bör benämnas Bygdeskolor, och
◦ ska samlokaliseras med förskola, och
◦ ska ha en med förskolan gemensam heltids rektorstjänst, samt
◦ ska ha en med förskolan gemensam heltids specialpedagogtjänst.
Följden blir alltså, om förvaltningen följer motionärens förslag, att det på Gotland,
under förutsättning att inte ett antal skolor stängs ner, kommer finnas fler mycket
små enheter än idag. Det är just dessa mycket små enheters sårbarhet utredningen
visat på och utan tillskott av budgetmedel och en mycket tydlig och offensiv plan för
kompetensförsörjning torde dessa enheter gå en svår framtid till mötes. Främst
gällande likvärdighet och ekonomi. Namnet Bygdeskola som motionären föreslår
finns inte i Sverige som begrepp men skulle naturligtvis rent hypotetiskt kunna
appliceras på dessa enheter. En, i så fall för Gotland, unik benämning som dock
skulle kunna leda till vissa svårigheter terminologiskt sett i diskussion med
medborgare och andra kommuner.
Samlokalisering sker redan idag i möjligaste mån och där ser inte förvaltningen några
som helst hinder. Vad gäller de två sista delarna i punkten så finner förvaltningen
även dessa som bra och mycket önskvärda. Svårigheten med dessa ligger i ekonomi
där så små enheter i sådana fall skulle behöva budgettillskott. Antingen genom extra
ramtillskott eller genom omfördelning av medel internt. Just den typen av
omfördelning internt sker redan idag på de större enheternas bekostnad vilket leder
till svårigheter för även dem att klara uppdragen.
Den sista punkten, nummer tolv i ordningen, lyder: ”Minst två av skolområdena ska
vara kommunala självförvaltningsorgan, även kallat intraprenader/kommunala
friskolor”. Gällande kommunala friskolor/enskilda kommunala skolor har försök
gjorts både på Gotland och i andra delar av Sverige. Inga direkta fördelar har kunnat
konstateras varpå merparten återgått till ”vanlig” kommunal skola. Förvaltningen kan
med anledning av detta inte se några fördelar med införande av denna typ av skola.
Med det inte sagt att friskolor inte ska kunna etablera sig om de så önskar och
uppfyller Skolinspektionens krav.

Bedömning

I just detta fall ser förvaltningen det inte som relevant att beskriva nedanstående
perspektiv. Detta med hänvisning till att samtliga perspektiv finns belysta i utredning
av nulägesbeskrivning samt förslagsdel inom projektet Framtidens förskola och
grundskola med ärendenummer BUN 2019/1091.
Barn- och elevperspektiv
Jämställdhetsperspektiv
Landsbygdsperspektiv
Ekonomisk konsekvensanalys
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Beslutsunderlag
Motion BUN 2021/297 inkommit 2021-04-13
Framtidens förskola och grundskola BUN 2019/1091
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-18

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Motion:
En skola där alla tas på allvar
2021-04-26

Den senaste månaden har media återkommande rapporterat om kvinnor som dödats av närstående.
Fem fall inom loppet av några veckor. Det samhällsproblem som våld i nära relationer i allmänhet
och mäns våld mot kvinnor i synnerhet utgör, är ett av vår tids stora samhällsproblem. I statistiken
från Brottsförebyggande rådet kan man utläsa att omkring femton kvinnor om året dödades i Sverige
av en före detta eller nuvarande partner under perioden 2017–2020. För män var motsvarande siffra
strax under tre fall om året. Den som utsätter sin partner för våld tillhör ingen särskild samhällsklass,
kultur eller ålder. De män som misshandlar kvinnan man lever med har inget annat gemensamt än en
dålig kvinnosyn och ett starkt kontrollbehov. Samhället måste göra sitt yttersta - inte bara när det
gäller att stötta dem som utsätts för våld eller genom att utreda brott och lagföra förövare.
Samhället måste också, här som på så många andra områden, arbeta förebyggande.
Skolan, från förskola till gymnasium spelar en viktig roll när det gäller barns och ungas utveckling till
trygga och ansvarstagande individer med en god människosyn och vilja att leva jämställt. Samtidigt
finns mycket kvar att göra. Att skolan ännu inte har lyckats tillräckligt bra med sitt
jämställdhetsarbete, och att mycket återstår att göra, visas bland annat genom att valet av
gymnasieprogram fortfarande är lika könsstereotyp som tidigare och att pojkarnas studieresultat inte
tycks bli märkbart bättre.
Ett tidigare arbete kring jämställdhet i grundskolan på Gotland bidrog till att enskilda skolor ökade
medvetenheten hos både elever och personal. Skolorna genomförde själva projekt kring alltifrån
”papparollen i lek”, och ”dumpa ord” för ett mer jämställt språk, till att diskutera könsnormer och få
mer kunskap om HBTQ. Medverkande skolor fick utmärkelsen ”Jämställd skola”. Tyvärr är projektet
avslutat.
Gymnasiet arbetar med konceptet IRL – Identitet, Relationer och Levnadsnormer. IRL ger eleverna
tillfälle att diskutera normer kring kön, identitet och sexualitet. Ett väldigt viktigt arbete som behöver
utvecklas ännu mer. Inte minst för att verkligen nå alla elever och för att göra en reell skillnad i ungas
identitetsutveckling. Skolan spelar en viktig roll i att forma barns och ungas grundläggande attityder
och normer. Det är genom ett medvetet arbete som förskola, grundskola och gymnasium kan bidra
till att den första jämställda generationen, fri från våld kan bli verklighet.

Vi yrkar att:
Barn och Utbildningsnämnden samt Gymnasie – och Vuxenutbildningsnämnden uppdras att
återkomma till regionfullmäktige med en plan för hur jämställdhetsarbetet inom respektive
skolform kan förstärkas.
Saga Carlgren (V)
Thomas Gustafsson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Jörgen Benzler (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Peter Barnard (V)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/485
13 juli 2021

Eva Edin
HR chef

Barn- och utbildningsnämnden

Gemensam organisation för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för utförande av
bemanningstjänster

Förslag till beslut



En gemensam modell för bemanning prövas mellan barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden under perioden 1 september 2021
till och med 31 augusti 2022.



Barn- och utbildningsnämnden medfinansierar socialnämndens bemanningsoch rekryteringsteam under aktuell period med 84 000 kronor/månad,
motsvarande 108 000 kronor för ett år.



Organisationen utvärderas efter ett år. I utvärderingen görs bedömningar av
möjliga effekter beskrivna nedan.

Bakgrund

I Region Gotland finns flera enheter som med olika inriktning arbetar med
bemanningsfrågor inom sina förvaltningar. Inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen finns en vikarieförmedling, som främst arbetar med
bemanning av korttidsvikarier inom för- och grundskolan, som består av 1,00
vikarieförmedlare. Vikarieförmedlingen har också backup från bemannings- och
rekryteringsteamet inom socialförvaltningen motsvarande kostnaden för 0,50
vikarieförmedlare. Att i ännu större utsträckning samarbeta i dessa frågor skulle
troligen gynna både arbetsgivaren Region Gotland i stort, men också enskilda
arbetstagare. Ett utökat samarbete mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
och socialförvaltningen, som innebär att socialförvaltningen utför bemanningsarbetet
för båda förvaltningarna, skulle kunna innebära att:
-

Korttids-/timvikarier kan arbeta inom flera förvaltningar och därmed få en
högre sysselsättningsgrad.

-

Region Gotland får förbättrade förutsättningar för kvalitetssäkring ur flera
perspektiv, däribland förbättrade förutsättningar för en gemensam lönepolitik
och förbättrade förutsättningar att lättare att följa lagar och avtal (exempelvis
regler om företrädesrätt och om arbetstid). Region Gotland får därmed också
större möjligheter att vara en attraktiv arbetsgivare.

-

Resurserna för marknadsföring/motsvarande kan användas gemensamt i
större utsträckning.
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-

Berörda förvaltningar får en ökad tillgång till vikarier, då behoven mellan
verksamheterna varierar och tillgången till arbetskraft på Gotland är
begränsad.

-

En ökad samordning ger större möjligheter att utnyttja resurserna bättre, till
exempel finns så kallade gröna turer inom socialförvaltningen, där
medarbetaren är disponibel, som ofta inte kan användas inom den egna
verksamheten. Dessa gröna turer skulle kunna omfördelas till behov inom
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen - en medarbetare vid ett äldreboende
skulle exempelvis också kunna arbeta inom fritidshemmet på samma ort.
Noteras att det generellt är svårare att rekrytera korttidsvikarier till
arbetsplatser utanför Visby.

-

En ökad samordning ger större möjligheter att hitta lösningar inom den så
kallade heltidsresan.

-

En samordning av funktionerna är i linje med uppdraget till förvaltningarna
att arbeta med bemanningsekonomi, samt bidrar i arbetet med ”ett Region
Gotland”.

Bedömning

En gemensam modell för bemanning prövas mellan barn- och utbildningsnämnden
och socialnämnden under perioden 1 september 2021 till och med 31 augusti 2022.
Utvärdering av den samordnade bemanningsfunktionen genomförs innan
överenskommelse görs på tillsvidarebasis.
Förvaltningens föreslår att barn- och utbildningsnämnden medfinansierar
socialnämndens bemannings- och rekryteringsteamet under aktuell period med
84 000 kr/månad, motsvarande 1 008 000 kr för ett år. I beloppet ingår kostnaden
motsvarande 2,00 heltidsarbetare samt kostnaden för en utrustad kontorsarbetsplats,
arbetsledning och kompetensutveckling. Beloppet innebär en förstärkning med
motsvarande 0,50 heltidsarbetare för implementering av ett förändrat arbetssätt
under ett år.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

2 (2)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
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17 augusti 2021

Rolf Andersson
Försörjningschef

Barn- och utbildningsnämnden

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

Informationen tas emot
 Att redovisat arbetssätt skall tillämpas vid nybyggnation, ombyggnation och
periodiskt underhåll


Sammanfattning

En motion från Miljöpartiet inkom till barn- och utbildningsnämnden den 6 februari
2020. Miljöpartiet vill att ett funktionsprogram för lokaler och utemiljöer till
verksamheterna grundskola, fritidshem och förskola tas fram utifrån motionens
inriktning.
Förvaltningen har granskat de funktionsprogram som upprättats av SKR (Sveriges
Kommuner och Regioner) och ett antal representativa kommuner. Förvaltningen har
även granskat ett antal funktionsprogram som gjorts i samband med ett flertal
projekt inom Region Gotland.
De samlade erfarenheterna från dessa granskningar omsätts i samband med att
projekten Alléskolan och Väskinde förskola genomförs och på detta sätt utvecklar vi
standarden i funktionsprogrammen för kommande mindre verksamhetsanpassningar,
planerade underhållsarbeten och som input till nya större projekt.
Ett enhetligt arbetssätt är nu infört och tillämpas på samtliga ny och ombyggnader av
BUN:s och GVN:s lokaler.
Bakgrund

Vid granskning av Region Gotlands förskolor och skolor har det framkommit att en
mängd lösningar har använts för att skapa liknande verksamheter. Förklaringarna är
flera och kan delas upp i ett antal punkter.
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Projekten har genomförts under olika tidsepoker med sin tids trender och
rekommendationer. Detta är positivt och visar att för varje tid har nya rön
och referenser använts för att skapa en modern och fungerande pedagogisk
lösning.



Enskilda rektorer och lärare har haft stor påverkan på ”sin” enhet. Det är
positivt att de som arbetar i verksamheten kan påverka sin arbetsmiljö. Det
negativa med detta är att det lätt uppstår ett konservativt tänkande och att det
saknas influenser och påverkan från andra projekt i regionen och från riket i
övrigt. Detta har resulterat i att skolor och förskolor som byggts under
samma tidsperiod har olika lösningar och att vi på ett flertal punkter inte har
anammat de lösningar som är optimala. Det finns exempel på lösningar som
genomdrivits av enskilda medarbetare och som när de lämnat enheten inte
alls är acceptabla av deras efterträdare och kolleger.



Någon etablerad standard ”funktionsprogram” har inte använts i uttalad
omfattning vilket skapat unika och ofta dyrare lösningar.

Förslag

Översiktlig beskrivning av processen att skapa en ny förskola/skola.

I riket pågår just nu ett flertal skol- och förskoleprojekt. Den stora ökningen av
antalet barn i åldrarna 6–16 år fram till år 2025 leder till att det behövs byggas 1 400
nya skolor och förskolor. Tillkommer att många av de skolhus som används idag
byggdes under miljonprogrammet på 1970-talet. Dessa är ofta slitna, bristfälligt
underhållna och inte anpassade och utformade för ett modernt lärande.
Vid om-, till och nybyggnad finns det en risk att man satsar fort, dyrt och fel – att det
byggs lokaler som inte samspelar med pedagogiken eller stimulerar till lärande, rörelse
och kreativitet. Syftet är att bygga skolor som attraherar lärare, som ger elever
förutsättningar att utvecklas och samtidigt är ekonomiska att äga och förvalta. En
skola med trygga miljöer som stimulerar till inlärning, stora utomhusytor som
inspirerar till rörelse och aktivitet som vi vet ger ökad förmåga till inlärning.
Skollokalerna skall inbjuda till lärande i en likvärdig miljö – där eleverna får större
möjligheter utifrån sina egna förutsättningar och där lärarna trivs och mår bra samt
en skola som är flexibel för att klara framtidens behov och som byggs för att kunna
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utnyttjas under fler av dygnets timmar. Att investera rätt så att vi både tillgodoser
behovet av fler skolplatser, adderar ett mervärde till skolan och en ökad
samhällsnytta.
Sveriges Kommuner och Regioner och ett antal av de större kommunerna i riket har
upprättat funktionsprogram som är genomarbetade och väl förankrade.
Region Gotland har deltagit i ett antal seminarier där skolbyggnaders utformning och
olika lösningar har delgivits så att vi idag är väl medvetna om hur en modern skola
och förskola utformas. Temat på dessa seminarier har varit pedagogiska tankar om
lektionssalar, grupprum, hemvist, gemensamma lokaler, idrott mat etc. Det har även
inbegripit utemiljö och faktorer som skapar en harmoni och välbefinnande hos
personal och elever. Energi- och miljöfrågor har haft en framträdande plats vid
materialval, färgval. Mycket fokus har också lagts på frågor som akustik, ljus, kontakt
med yttervärlden, säkerhet, psykisk hälsa.
På senare år har Region Gotland skapat funktionsprogram för bland annat
Polhemskolan, Sävehuset, Törnekvior förskola, Fårösund förskola, Högby förskola,
Västerhejde, Terra Nova, Bryggaren, Myran, Dungen, Persgränd och Lyckåkerskolan.
Dessa funktionsprogram är genomarbetade och förankrade med personal, hyresvärd
och byggmästarna.
De samlade erfarenheterna från dessa funktionsprogram används i samband i de nya
projekten Blå Huset, Alléskolan och Väskinde förskola. Detta innebär att det som
framkommer i dessa projekt dokumenteras och sedan utvecklas efterhand som nya
projekt startas.
Förvaltningen tillämpar detta arbetssätt vid samtliga nybyggnationer, ombyggnationer
och vid periodiskt underhåll.
Exempel på funktionsprogram: Sveriges Kommuner och Regioner

har gjort ett omfattande arbete med att utveckla ett funktionsprogram som ligger
till grund för den ramavtalsupphandling som gjorts för nyckelfärdiga
förskolebyggnader.
https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/upphandling/forskoleb
yggnader-2018/funktionsprogram-rev3-2019-11-28-version-lagreupplosning.pdf
"Funktionsprogrammet är framtaget i samverkan mellan SKL
Kommentus Inköpscentral, SKLs avdelning för Utbildning och
arbetsmarknad, SKLs avdelning för Samhällsbyggnad och tillväxt och
Niras Arkitekter, direktiv från förskolans styrdokument och
information från många av Sveriges kommuners egna funktionsprogram,
workshops med referensgrupper och leverantörshearing."
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Innehållet i funktionsprogrammet är:
"DEL 1 - VISION, MÅL OCH
KVALITÉ
1.1
Barnet i fokus
1.2
En skola för alla
1.3
Miljö och klimat
1.4
Variation och flexibilitet
1.5
Rum och rytm
1.6
Flöden och samverkan
1.7
Ljus
1.8
Ljud
1.9
Inredning och material
DEL 2 -FUNKTION OCH
RUMSSAMBAND
Utgångspunkt och indelning av
kapitlet
2.1
Entréer
2.2
Rum med specifik funktion
och kapacitet
2.2.1 Groventré och Kapprum
2.2.2 Enhet
2.2.3 Bas

2.2.4 Hygienrum
2.2.5 Toaletter och Dusch
2.3
Pedagogiska funktioner
2.3.1 Lek och läs
2.3.2 Verkstad och ateljé
2.3.3 Vila
2.3.4 Musik, sång, rörelse och
teater
2.3.5 Matsal
2.4 Funktioner för personal
2.4.1 Storkök
2.4.2 Personalyta Arbetsutrymmen
2.4.3 Personalyta -Övriga
utrymmen
2.4.4 Städ och tvätt
2.4.5 Förvaring: pedagogiskt
material
2.4.6 Förvaring:
förbrukningsmaterial
2.5 Allmänt
2.5.1 Förskolebyggnad i två plan

2.5.2 Övergripande
2.5.3 Byggdelar
DEL 3 - EXTERIÖR OCH
LOKAL ANPASSNING
3.1 Exteriör gestaltning
3.2 Lokal anpassning
APPENDIX - ingår ej i anbud
Tomten och byggnaden
Angöring och
komplementbyggnader
Gården (friytan)
KRAVSTÄLLANDE BILAGOR
Bilaga 9 - Akustik
Bilaga 10 - Energi
Bilaga 11 - Storkök
Bilaga 12 - Teknik och Hållbarhet
Bilaga 13 - Ämnen med miljö- och
hälsofarliga egenskaper
Bilaga 15 Ämnen i Textilier

Exempel på funktionsprogram: Umeå funktionsprogram för grundskola och
fritidshem.
https://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/projekt/forskol
orochskolor/funktionsprogramforgrundskolaochfritidshem.4.2b8b3e69158db9004dd18871.html
Uppdraget med Funktionsprogrammet har genomförts av För- och grundskolan, Fastighet, Miljöoch hälsoskydd i Umeå kommun samt White arkitekter. Materialet har utarbetats i en arbetsgrupp
med representanter från förvaltningarna.
Exempel på funktionsprogram: Alléskolan Visby.

Se bilaga: RFP Alléskolan

Detta program beskriver i detalj vilka krav och önskemål som finns på varje rum i
skolan. (Golv, socklar, vägg, tak, Fast inredning, antal personer, belysning, ljud, data
etc.). Kommer att kompletteras med inredning, yttermiljö mm.
Programmet är utarbetat mellan lokalansvariga på UAF, projektkontoret,
medarbetare på skolan, städ, måltid, fastighetsskötsel m fl.

Beslutsunderlag
Motion från Miljöpartiet. Funktionsprogram för grundskola, fritidshem och förskola 2019-12-16
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Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-17
Exempel: Rumsfunktionsprogram Alléskolan, Hemse Högby förskola.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Barn- och utbildningsnämnden

Medborgarförslag. KUT-dag inom skola
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har fått ett medborgarförslag där förslaget är att
införa en KUT-dag (kompetensutvecklingsdag) på måndagen efter GA-cupen som
infaller sista helgen i januari. Fördelningen av kompetensutvecklingsdagarna sker av
utbildningsdirektören, i samråd med den centrala samverkansgruppen, bland annat
utifrån förvaltningens och skolornas årshjul. Det finns ett flertal olika aspekter att ta
hänsyn till vid planering av kompetensutvecklingsdagarna och därför är det svårt att
tillgodose externa önskemål om specifika dagar för placering av
kompetensutveckling. Samtidigt riskerar förslaget att öppna för att andra aktiviteter
och evenemang behöver tas hänsyn till vid planeringen utifrån ett
likvärdighetsperspektiv. Den sammantagna bedömningen är därför att förslaget inte
kan tillmötesgås och att nämnden föreslås att besluta avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har överlämnats från regionfullmäktige till barn- och
utbildningsnämnden för besvarande. Förslaget går ut på att införa en KUT-dag
(kompetensutvecklingsdag) på måndagen efter GA-cupen som infaller sista helgen i
januari. Detta för att de barn och ungdomar som deltar eller tittar på matcherna i
GA-cupen, som är en dygnet-runt-cup, är för trötta för att kunna prestera i skolan på
måndagen efter GA-cupen. Genom att införa en KUT-dag på avsedd måndag får
eleverna bättre förutsättningar för att klara dagen. Det behöver enligt förslaget inte
innebära att ytterligare en KUT-dag tillkommer, utan snarare en flytt av annan KUTdag till måndagen efter GA-cupen.
Fördelningen av kompetensutvecklingsdagarna sker av utbildningsdirektören, i
samråd med den centrala samverkansgruppen. Vid fördelning fördelas 16 dagar
under året. Av dessa 16 dagar är 4 dagar stängda dagar där möjlighet till
samplanering/ kompetensutveckling ges till förskola och skola-fritidshem. I
möjligaste mån förläggs kompetensutvecklingsdagarna lika för förskola, grundskola
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och gymnasieskolan. Detta för att underlätta för vårdnadshavare samt skolskjutsar.
Fördelningen av dagar bygger på att lärare och rektorer ska få möjlighet till god
planerad uppstart av terminen, delavstämningar under terminen samt utvärdering av
termin och läsår. Dessutom att övrig kompetensutveckling fördelas jämnt över
läsåret för lärare.
Bedömning

Kompetensutvecklingsdagarnas kalendarium följer förvaltningens och skolornas
årshjul. Det finns därför en koppling till skolornas systematiska kvalitetsarbete och
deras aktivitetsplaner som det också måste tas hänsyn till vid planering av
kompetensutvecklingsdagarna. Detta för att ge de bästa förutsättningar för lärare och
rektorer att planera undervisning och för att kompetensutveckling ska ske
verksamhetsanpassat. Det finns ett flertal olika aspekter att ta hänsyn till vid
planering av kompetensutvecklingsdagarna och därför är det svårt att tillgodose
externa önskemål om specifika dagar för placering av kompetensutveckling – även
om förslagsställarens tanke är god. Samtidigt finns även en risk att förslaget öppnar
upp för ett allmänt tyckande kring planeringen av kompetensutvecklingsdagar utifrån
andra aktiviteter eller evenemang (fritid, sport, kultur, musik mm) som riktar sig till
barn och ungdomar. Om en aktivitet ges utrymme i planeringen av
kompetensutvecklingsdagarna så bör hänsyn även tas till andra aktiviteter och
evenemang för att främja likvärdighet. Den sammantagna bedömningen är därför att
förslaget inte kan tillmötesgås och att nämnden föreslås att besluta avslå
medborgarförslaget.
Förvaltningen bedömer att ingen särskild hänsyn behöver vidtas i förslag till detta
beslut med anledning av förekommande perspektiv och konsekvensanalyser1.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-16
Medborgarförslag. KUT-dag inom skola, 2021-01-03
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Inskickat av: Anna Elina Malm

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
KUT-dag inom skola
Beskrivning och motivering
Sista helgen i januari varje år arrangeras GA-cup, en av Sveriges största futsalturneringar. Detta är en dygnet-runt-cup, som innebär
att matcher spelas såväl på dagen som natten. Då detta är ett stort fenomen för Gotlands idrott och många ungdomar och barn samlas
för att spela, samt titta på matcher, oavsett om man är intresserad av sporten eller ej, drabbas ofta första dagen efter helgen, det vill
säga måndagen. Tyvärr tar eleverna inte hänsyn till den kommande skoldagen eftersom cupen endast äger rum en gång per år. Denna
dag hävdar jag borde göras till en KUT-dag. Detta skulle gynna både ungdomar och skolor, då de flesta ändå är alldeles för utslitna
efter helgen för att kunna prestera i skolan. Jag är väl medveten om att en KUT-dag innebär att man studerar, men detta gör man dock
under en egen utsedd tid på dagen. Med det menar jag att arbetsdagen ej behöver starta klockan åtta på morgonen. Genom en KUTdag får man själv makten över att bestämma när arbetsdagen ska börja, och därmed kan man ge sig själv bättre förutsättningar genom
längre sömn, något eleverna behöver för att klara av just denna dagen. Lärare skulle få ut mer av lärandet genom att arbeta med annat
denna dagen och ha mer alerta elever någon annan dag. Det här behöver nödvändigtvis inte betyda att det adderas en KUT-dag, utan
snarare att man flyttar den, det vill säga KUT-dagen i början av terminen, i mars, eller någon annan dag för den delen, flyttas till
måndagen efter GA-cup.

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

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Anna Elina Malm
Adress

Postnummer och ort
Visby

E-postadress

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

