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Kostnadsjämförelser 2020
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

Sammanfattning

Rapporten kostnadsjämförelser har till uppgift att ge läsaren en vägledning om den
egna kostnaden för utbildning i Region Gotland, i jämförelser med andra
kommunkategorier1. Av rapporten med dess bilaga framgår bland annat att:







1
2
3

Kostnadsutvecklingen för den kommunala gymnasieskolan i den egna
kommunen2 har minskat i jämförelse med genomsnittet för de olika
kommunkategorierna där kostnaderna har ökat.
För den kommunala vuxenutbildningen har kostnaderna minskat.
Kostnadsnivån är lägre än de olika kommunkategorierna.
Kostnaden för grundläggande vuxenutbildning har minskat. Kostnadsnivån
är lägre än de olika kommunkategorierna.
Kostnaden för den kommunala gymnasiala vuxenutbildningen har minskat
mer i jämförelse med de olika kommunkategorierna. Den egna kostnaden
ligger i paritet med de andra kommunkategorierna.
Den egna kostnaden för svenska för invandrare (SFI) har ökat men är lägre
än de andra kommunkategorierna.
Region Gotland har högre kostnader, för varje skolform3 än vad som
motiveras av den egna strukturen enligt det kommunala
kostnadsutjämningssystemet. Sammanlagt har den egna kommunen en
överkostnad på 108,3 miljoner kronor. De senaste årens anpassningar av
ekonomin har inneburit att kostnaderna har minskat med 130 miljoner
kronor, år 2015 var motsvarande överkostnad 238,3 miljoner kronor.

Samtliga kommuner, liknande kommuner och kommungruppen
Med egna kommunen avses Region Gotland
Förskola, fritidshem, grundskola, förskoleklass samt gymnasieskola
1 (2)
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/135

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har gjort en rapport med bilaga där Region Gotlands inlämnade
räkenskaper per skolform för räkenskapsåret 2020 åskådliggörs och jämförs med
andra kommuner och riket.
Alla ekonomiska uppgifter har hämtats från Kommun- och landstingsdatabasen
(Kolada). För ekonomiska uppgifter hämtade från Kolada används ovägda
medelvärden för de olika kommunkategorierna (här, liknande kommuner m.fl.). Med
ovägt medelvärde menas att alla kommuners redovisade värden summeras ihop och
divideras med det antal kommuner som redovisat värden. Det ovägda medelvärdet
beskriver genomsnittet för Sveriges kommuner, hur det ser ut i en genomsnittlig
kommun.
Uppgifter om olika ekonomiska nyckeltal kan hämtas från andra källor än Kolada
som exempelvis från Sveriges Kommuner och Landsting, Statiska centralbyrån,
Skolverket – Siris med flera. Att just uppgifter hämtade från Kolada används i
materialet har sin grund i att regionstyrelseförvaltningen inom Region Gotland gör
detsamma och att materialet här igenom blir koncernlikt.
För barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden är uppgifterna
uppdaterade tre år tillbaka i tiden förutom strukturliknande kommuner eftersom
dessa är unika varje nytt år. För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är endast
uppgifter tillagda för år 2020, tidigare uppgifter ligger kvar.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att rapporten med dess bilaga kan fungera som
underlag för fortsatta analyser, fördjupningar och diskussioner om de kommunala
kostnaderna för de olika skolformerna.
Beslutsunderlag
Rapport, Kostnadsjämförelser Utbildning 2016 till 2020

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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1. Inledning

Materialet har till uppgift att ge läsaren en vägledning om den egna kostnaden
för utbildning i Region Gotland1 i jämförelser med andra kommunkategorier. I
materialet benämns mindre stad/tätort (tidigare till och med 2016 Turism- och
besöksnäringskommuner) som – Kommungruppen och Strukturliknande
kommuner som - Liknande kommuner. Kommunkategorin Samtliga
kommuner avses i det här materialet samtliga kommuner med redovisade
värden.
Liknande kommuner är en jämförelsegrupp med sju kommuner som
strukturellt liknar den kommun som är i fokus. Liknande kommuner som
jämförelsegrupp finns på kommunal nivå för olika verksamhetsområden, till
exempel grundskola, samt för en övergripande nivå. Vilka som väljs ut som
liknande kommuner baseras till största del på referenskostnaden (70 procent),
som beskrivs i ett eget stycke nedan, men också på invånarantal (30 procent)
(Kommun och landstingsdatabasen, Kolada).
Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad
respektive verksamhet borde kosta, enligt kostnadsutjämningssystemet, om
kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och
effektivitet. De kommuner som ligger närmast varandra vad gäller förväntad
kostnad för en verksamhet samt invånarantal bildar alltså en jämförelsegrupp.
Liknande kommuner är därför framför allt relevant för kostnadsjämförelser.
Alla ekonomiska uppgifter har hämtats från Kommun- och
landstingsdatabasen (Kolada). För ekonomiska uppgifter hämtade från Kolada
används ovägda medelvärden för de olika kommunkategorierna. Med ovägt
medelvärde menas att alla kommuners redovisade värden summeras ihop och
divideras med det antal kommuner som redovisat värden. Det ovägda
medelvärdet beskriver genomsnittet för Sveriges kommuner, hur det ser ut i en
genomsnittlig kommun.
Uppgifter om olika ekonomiska nyckeltal kan hämtas från andra källor än
Kolada som exempelvis från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR),
Statiska centralbyrån (SCB), Skolverket – Siris med flera. Att just uppgifter
hämtade från Kolada används i materialet har sin grund i att
regionstyrelseförvaltningen inom Region Gotland gör detsamma och att
materialet här igenom blir koncernlikt.
För BUN:s verksamhetsområden är uppgifterna uppdaterade tre år tillbaka i
tiden förutom strukturliknande kommuner eftersom dessa är unika varje nytt
år. För GVN är endast uppgifter tillagda för år 2020, tidigare uppgifter ligger
kvar.

1

Fortsatt i rapporten benämns Region Gotland i löpande text som den egna kommunen
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2. Förskola

Liknande kommuner för år 2020 är: Hudiksvall, Karlskrona, Kramfors, Luleå,
Norrtälje, Västervik och Ystad
2016

2017

2018

2019

2020

154 982

158 018

160 168

161 063

161 280

142 975

148 526

153 124

156 362

158 135

142 924

143 604

149 694

150 056

152 914

142 143
146 294
Tabell 1: Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn

149 663

153 060

156 598

Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner
Kommungruppen

Kostnaderna har ökat mindre i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna. Kostnadsökningen för den egna kommunen är 0,1
procent från 2019, att jämföras med de andra kommunkategoriernas
genomsnittliga ökning på 2,2 procent. Kostnadsnivån för år 2020 är 3 procent
högre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 4 719
kronor per barn, för år 2019 var skillnaden 5,2 procent och 7 903 kronor högre
per barn.
Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn

”Kostnad kommunal förskola (bruttokostnad minus interna intäkter och köp av
huvudverksamhet) dividerat med antal inskrivna barn i förskola i kommunens
egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna
15 oktober innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi.” Källa: SCB.”
(Kolada)
2016

2017

2018

2019

2020

4,5

4,4

4,6

4,9

4,7

5,2

5,1

5,2

5,2

5,2

5,2
5,3
5,6
Kommungruppen
5,2
5,2
5,2
Tabell 2: Förskola, antal inskrivna barn per årsarbetare, avser kommunal regi

5,4

5,4

5,2

5,1

Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Antal inskrivna barn per årsarbetare har minskat med 4,1 procentenhet sedan
2019.
Förskola per kategori
2016

2017

2018

2019

2020

114 382

117 993

123 242

125 503

124 524

Samtliga kommuner

103 918

108 243

111 834

113 773

114 395

Liknande kommuner

108 908

111 984

116 050

116 598

114 506

105 644
110 252
Tabell 3: Kostnad personal kommunal förskola, kr/inskrivet barn

113 675

115 238

116 402

Gotland
Jämförelser

Kommungruppen

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för
den egna kommunen är 0,8 procent för 2020, att jämföras med de andra
kommun-kategoriernas genomsnittliga minskning på 0,1 procent.
Kostnadsnivån för år 2020 är 8,2 procent högre än kommun-kategoriernas
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genomsnittliga kostnad och motsvarar 9 423 kronor per elev, för år 2019 var
skillnaden 8,9 procent och 10 300 kronor högre per elev.
Kostnad personal kommunal förskola, kr/inskrivet barn

”Personalkostnader (löner och personalomkostnader) i kommunal förskola
dividerat med antal inskrivna barn i förskola i kommunens egen regi, per
kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober
innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2016

2017

17 779

Gotland

2018

17 191

Samtliga kommuner
18 653
19 317
Liknande
Jämförelser
kommuner
19 205
19 550
Kommungruppen
17 991
18 695
Tabell 4: Kostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn

2019

2020

16 056

15 940

15 591

19 993

20 512

22 213

18 842

20 206

21 395

18 865

20 184

21 697

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för
den egna kommunen är 2,2 procent för 2020, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 7,2 procent. Kostnadsnivå för
år 2020 är 28,4 procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad
och motsvarar 6 177 kronor lägre per barn, för år 2019 var skillnaden 21,5
procent och 4 361 kronor lägre per barn.
3. Pedagogisk omsorg

Upphörde i den kommunala verksamheten den 14 juli 2017.
4. Fritidshem

Liknande kommuner för år 2020 är: Hudiksvall, Hässleholm, Motala, Norrtälje,
Piteå, Sandviken och Skövde.
2016
Gotland

2017

2018

2019

2020

40 155

41 636

40 914

42 827

45 372

Samtliga kommuner

37 245

38 692

39 312

40 134

40 714

Liknande kommuner

35 013

36 394

39 425

41 485

40 512

Kommungruppen
36 137
Tabell 5: Kostnad kommunalt fritidshem, kr/elev

37 334

38 709

39 500

40 225

Jämförelser

Kostnaden har ökat i den egna kommunen. Kostnadsökningen för den egna
kommunen är 5,9 procent för 2020, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 0,3 procent. Kostnadsnivån
för år 2020 är 12,1 procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 4 888 kronor per elev, för år 2019 var skillnaden 6,1
procent och 2 454 kronor högre per elev.
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2016
20,4

Gotland

2017
21,0

2018
20,9

2019
18,7

2020
18,1

Samtliga kommuner

22,2

21,2

20,9

20,8

20,5

Liknande kommuner

22,3

21,2

20,2

20,5

20,4

Kommungruppen
22,5
21,3
20,8
Tabell 6: Fritidshem, Antal elever per anställd (heltidstjänst), kommunal regi

20,4

20,1

Jämförelser

Antal inskrivna barn per årsarbetare minskar med 3,3 procent för 2020.
Fritidshem per kategori
2016
Gotland
Jämförelser

2017

2018

2019

2020

27 667

29 690

30 335

33 023

35 020

Samtliga kommuner

26 688

28 013

28 504

28 902

29 211

Liknande kommuner

25 985

27 538

28 773

30 862

29 585

27 783

29 000

29 614

30 047

Kommungruppen
26 132
Tabell 7: Kostnad personal kommunalt fritidshem, kr/elev

Kostnadsnivån för år 2020 är 18,3 procent högre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 5 406 kronor per elev. Kostnadsnivån
för år 2019 var 10,8 procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 3 230 kronor per elev.
Kostnad personal kommunalt fritidshem, kr/elev

”Personalkostnader (löner och personalomkostnader) i kommunalt fritidshem
dividerat med antal inskrivna barn i fritidshem i kommunens egen regi, per
kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober
innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2016

2017

2018

2019

2020

6 893

6 430

5 298

5 052

5 155

5 639

5 610

5 799

5 967

6 246

5 828
Kommungruppen
5 061
Tabell 8: Kostnad lokaler kommunalt fritidshem, kr/elev

6 338

5 947

6 150

6 464

5 150

5 132

5 330

5 417

Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Kostnaderna har ökat i den egna kommunen. Kostnadsökningen för den egna
kommunen är 2,0 procent för 2020, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 3,7 procent. Kostnadsnivån
för år 2020 är 14,5 procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 874 kronor per elev, för år 2019 var skillnaden 13,1
procent och 764 kronor lägre per elev.
Bruttokostnad lokaler kommunalt fritidshem, kr/elev

”Bruttokostnad lokaler i kommunalt fritidshem dividerat med antal inskrivna barn
i fritidshem i kommunens egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett
medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år.
Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
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2016

2017

2018

2019

2020

5 594

5 516

5 281

4 752

5 196

Samtliga kommuner

4 918

5 098

5 008

5 239

5 267

Liknande kommuner

3 200

2 517

4 705

4 473

4 492

Kommungruppen
4 944
Tabell 9: Kostnad övrigt kommunalt fritidshem, kr/elev

4 401

4 577

4 556

4 760

Gotland
Jämförelser

Kostnaderna har ökat mer i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna. Kostnadsökningen för den egna kommunen är 9,4
procent för 2020, att jämföras med de andra kommunkategoriernas
genomsnittliga ökning på 1,8 procent. Kostnadsnivån för år 2020 är 7,4
procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar
356 kronor per elev, för år 2019 var skillnaden en minskning med 0,01 procent
och 4 kronor lägre per elev.
Kostnad övrigt kommunalt fritidshem, kr/elev

”Kostnad kommunalt fritidshem (bruttokostnad minus interna intäkter och köp av
huvudverksamhet) minus lokalkostnader och personalkostnader dividerat med
antal inskrivna barn i fritidshem i kommunens egen regi, per kalenderår. Med
kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och
närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
5. Förskoleklass

Liknande kommuner för år 2020 är: Kalmar, Norrtälje, Piteå, Skellefteå,
Skövde, Sundbyberg och Östersund.
2016

2017

2018

2019

2020

82 975

80 974

74 525

75 039

72 883

Samtliga kommuner

59 946

62 052

64 493

67 983

70 588

Liknande kommuner

56 513

57 366

51 614

56 023

57 467

Kommungruppen
62 421
Tabell 10: Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev

63 704

64 404

67 092

67 846

Gotland
Jämförelser

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för
den egna kommunen är 2,9 procent för 2020, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 2,5 procent. Kostnadsnivån
för år 2020 är 11,6 procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 7 583 kronor per elev, för år 2019 var skillnaden 17,8
procent och 11 340 kronor högre per elev.
Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev

”Kostnad kommunal förskoleklass (bruttokostnad minus interna intäkter och köp
av huvudverksamhet) dividerat med antal elever i förskoleklass i kommunens
egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna
15 oktober innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB.”
(Kolada)
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2016

Jämförelser

2017

2018

2019

2020

11,1

16,2

15,8

14,4

15,2

Samtliga kommuner

16,5

18,4

18,6

18,0

18,3

Liknande kommuner

-

-

-

-

-

16,8

-

Gotland

Kommungruppen
13,7
16,9
17,7
Tabell 11: Förskoleklass, Antal elever per lärare (heltidstjänst), kommunal regi

Antal elever per lärare är lägre för den egna kommunen i jämförelse med
samtliga kommuner, vilket medför en högre lärarkostnad per elev. Antalet
elever per lärare har ökat med 5,6 procent. Uppgifter hämtade från SIRIS.
Förskoleklass per kategori
2016

2017

2018

2019

2019

59 810

58 374

54 319

55 027

53 354

39 756

41 752

43 316

45 425

46 779

40 367
41 689
Kommungruppen
41 617
42 814
Tabell 12: Kostnad personal kommunal förskoleklass, kr/elev

37 851

41 866

41 808

43 739

44 331

44 939

Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för
den egna kommunen är 3 procent för 2020, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 1,4 procent. Kostnadsnivån
för år 2020 är 19,9 procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 8 845 kronor per elev, för år 2019 var skillnaden 25,4
procent och 11 153 kronor högre per elev.
Kostnad personal kommunal förskoleklass, kr/elev

”Personalkostnader (löner och personalomkostnader) i kommunal förskoleklass
dividerat med antal elever i förskoleklass i kommunens egen regi, per kalenderår.
Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande
och närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2016

2017

2018

2019

2020

8 116

8 055

6 910

6 894

7 230

10 505

10 546

10 938

11 828

12 435

9 896
10 718
Kommungruppen
10 666
11 075
Tabell 13: Kostnad lokaler kommunal förskoleklass, kr/elev

9 663

10 514

11 013

10 734

11 902

11 991

Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Kostnaderna har ökat i den egna kommunen. Kostnadsökningen för den egna
kommunen är 4,9 procent för 2020. Kostnadsnivån för år 2020 är 38,8 procent
lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 4 583
kronor mindre per elev, för år 2019 var skillnaden 39,6 procent och 4 520
kronor lägre per elev.
Kostnad lokaler kommunal förskoleklass, kr/elev

”Bruttokostnad lokaler i kommunal förskoleklass dividerat med antal elever i
förskoleklass i kommunens egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett
medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år.
Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
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2016

2017

2018

2019

2020

15 049

14 545

13 295

13 118

12 299

9 912

9 754

10 239

10 793

11 374

6 250
4 959
Kommungruppen
10 138
9 815
Tabell 14: Kostnad övrigt, kommunal förskoleklass, kr/elev

4 101

3 644

5 638

9 931

10 859

10 917

Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för
den egna kommunen är 6,2 procent för 2020, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 10,4 procent. Kostnadsnivån
för år 2020 är 10,4 procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 1 158 kronor per elev, liknande kommuner är här ej
medräknat.
Kostnad övrigt, kommunal förskoleklass, kr/elev

”Kostnad kommunal förskoleklass (bruttokostnad minus interna intäkter och köp
av huvudverksamhet) minus lokalkostnader och personalkostnader dividerat med
antal elever i förskoleklass i kommunens egen regi, per kalenderår. Med
kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och
närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
6. Grundskola

Liknande kommuner för år 2020 är: Kalmar, Norrtälje, Piteå, Skellefteå,
Skövde, Sundbyberg och Östersund.
2016

2017

2018

2019

2020

114 317

113 956

114 487

115 549

119 960

106 954

111 685

116 020

118 831

121 068

102 130
106 683
112 941
Kommungruppen
101 339
105 659
110 177
Tabell 15: Kostnad för kommunal grundskola (enl. Skolverket), kr/elev

113 150

114 155

111 653

114 421

Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Kostnadsutvecklingen har ökat i den egna kommunen. Kostnadsökningen är
3,8 procent för 2020, att jämföras med de andra kommunkategoriernas
genomsnittliga ökning på 1,7 procent. Kostnadsnivån för år 2020 är 2,9
procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar
3 412 kronor per elev, för år 2019 var skillnaden 0,9 procent och 1 005 kronor
högre per elev.
Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

”Denna statistikuppgift visar den totala kostnaden per elev för grundskola åk 1‐9
för valt år. I statistiken ingår kostnader för: lokaler och inventarier, måltider,
elevhälsa, undervisning, lärverktyg, utrustning och skolbibliotek, övriga kostnader,
till exempel SYV‐verksamhet. Källa: SCB.” (Kolada)
2016
Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

2017

2018

2019

2020

11,7

11,4

11,0

10,9

10,8

11,7

11,5

11,5

11,5

11,5

12,1

12,4

11,4

11,5

Liknande kommuner

12,0
12,1
12,2
Kommungruppen
11,6
11,5
11,5
Tabell 16: Grundskolan, antal elever per lärare (heltidstjänst), kommunal regi
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Antal elever per lärare har under 2020 minskat med 1 procent för den egna
kommunen.
Grundskola per kategori
2016

2017

2018

2019

2020

61 470

62 898

65 424

68 410

71 204

Samtliga kommuner

58 236

61 623

64 366

66 419

67 901

Liknande kommuner

55 389

59 528

63 472

63 290

62 770

Kommungruppen
55 368
59 044
61 778
Tabell 17: Kostnad för undervisning i kommunal grundskola, kr/elev

62 735

64 162

Gotland
Jämförelser

Undervisningskostnaderna har en större ökning i den egna kommunen i
jämförelse med de andra kommunkategorierna. Kostnadsökningen för den
egna kommunen är 4,1 procent för 2020, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 1,2 procent. Kostnadsnivån
för år 2020 är 9,6 procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 6 259 kronor per elev, för år 2019 var skillnaden 6,6
procent och 4 262 kronor högre per elev.
Kostnad för undervisning i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

”Undervisningskostnad grundskola åk 1‐9 skolkommun, dividerat med antal elever
i kommunens grundskola. Kostnader avseende samtliga förekommande läro‐ och
timplan bundna aktiviteter, d.v.s. i huvudsak lärarnas och annan pedagogisk
personals (t.ex. fritidspedagogers, förskollärares och specialpedagogers) löner för
det pedagogiska arbetet med eleverna. Exempel på läro‐ och timplanebundna
aktiviteter är förutom reguljär undervisning särskilda stödinsatser, prov och
arbetslivsorientering. Lön för skolledningen, exempelvis lön för rektor samt övrig
personals arbete med ledningsfunktion ingår. Om läraren till en del av sin tid har
andra arbetsuppgifter än det pedagogiska arbetet med elever redovisas den delen
av lönen under Övrigt. Lönekostnader för lärare och annan pedagogisk personal
under tid för kompetensutveckling ska ingå, liksom lönekostnader för eventuell
vikarie. Kostnader och ersättning för handledning av lärarkandidater redovisas
här. Kostnader för lärarfortbildning bruttoredovisas som kostnad för undervisning
och statsbidraget som erhålls som kompensation för ökade lönekostnader
redovisas som intäkt under Övrigt. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31
december. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2016

2018

2019

2020

4 067

3 961

3 857

3 549

4 538

Samtliga kommuner

4 616

4 574

4 720

4 787

4 790

Liknande kommuner

5 050

4 656

4 613

5 053

5 856

4 979

4 967

5 135

Gotland
Jämförelser

2017

Kommungruppen
5 198
5 045
Tabell 18: Kostnad för lärverktyg i kommunal grundskola, kr/elev

Kostnaderna har ökat i den egna kommunen. Kostnadsökningen för den egna
kommunen är 27,9, procent för 2020, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga höjning på 6,6 procent. Kostnadsnivån
för år 2020 är 13,7 procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 722 kronor mindre per elev, för år 2019 var skillnaden
28,1 procent och 1 387 kronor lägre per elev.
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Kostnad för lärverktyg i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

”Kostnad för lärverktyg i grundskola åk 1‐9 skolkommun, tkr dividerat med antal
elever i kommunens grundskola. Avser läroböcker, inklusive skön‐ och
facklitteratur, tidningar, tidskrifter, broschyrer och annat tryckt material, för
undervisning framtagna kopior samt för böcker inköpta till skolbiblioteket,
lönekostnader för skolbibliotekarie samt kostnader för övrig skolbiblioteksservice.
Även kostnader för utrustning som maskiner, verktyg, symaskiner, hyvelbänkar,
datorer som används för undervisning i skolan, bild‐ och ljudmedier, AV‐centraler,
förbrukningsmaterial, programvara för undervisning, studiebesök,
kulturaktiviteter, lägerskolor, kostnader för resor i samband med studiebesök,
kulturaktiviteter och lägerskolor m.m. Kostnader för internetanslutning och e‐
postadresser i skolan till elever och lärare, service och underhåll t.ex. av
datorutrustning eller annan utrustning som används i undervisningen och
kalkylerade kapitalkostnader för denna utrustning inkluderas. Som intäkt
redovisas t.ex. försäljningsintäkter för elevarbeten och kopieringskort. Kostnader
för utrustning som används för annat ändamål än undervisning redovisas under
den verksamhet inom vilken utrustningen ska användas. Om AV‐centralen är
gemensam för flera kommuner redovisas endast den egna kommunens
kostnader. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa:
SCB.” (Kolada)
2016

2017

2018

2019

2020

3 215

3 282

3 762

3 834

4 041

Samtliga kommuner

3 259

3 571

3 802

4 118

4 264

Liknande kommuner

3 497

3 159

3 770

3 484

4 008

Kommungruppen
3 019
3 146
Tabell 19: Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola, kr/elev

3 434

3 588

3 903

Gotland
Jämförelser

Kostnadsnivån för år 2020 är 0,4 procent lägre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 18 kronor mindre per elev, för år 2019
var skillnaden 2,8 procent och 104 kronor högre per elev.
Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

”Kostnad elevhälsa i grundskola skolkommun åk 1‐9, tkr dividerat med antal
elever i kommunens grundskola. Avser enbart intäkter och kostnader för
skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och skolkurator, inklusive eventuella köpta
tjänster från exempelvis landsting. Lokalkostnader för dessa verksamheter
redovisas inte här utan under lokalkostnader. Kostnader för elevassistenter,
skolvärdar och elevförsäkringar ingår inte, dessa kostnader ingår under Övrigt.
Likasom kostnader för ev. fritidspersonal som arbetar i skolan med annat än
pedagogisk verksamhet. Kostnader för personliga assistenter enligt LSS ska
redovisas under avdelningen Vård och omsorg. Uppgiften avser kalenderår, mätt
31 december. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2016

2017

2018

2019

2020

7 015

7 071

6 945

7 159

7 376

Samtliga kommuner

6 457

6 649

6 835

6 949

6 969

Liknande kommuner

6 273

6 143

6 621

6 291

6 680

Kommungruppen
5 995
6 129
Tabell 20: Kostnad för måltider i kommunal grundskola, kr/elev

6 323

6 388

6 523

Gotland
Jämförelser
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Kostnaden har ökat i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna. Kostnadsökningen för den egna kommunen är 3
procent för 2020, att jämföras med de andra kommunkategoriernas
genomsnittliga ökning på 2,8 procent. Kostnadsnivån för år 2020 är 9,7
procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar
652 kronor per elev, för år 2019 var skillnaden 9,4 procent och 616 kronor
högre per elev.
Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

”Kostnad för måltider i grundskola skolkommun, tkr dividerat med antal elever i
kommunens grundskola. Avser åk 1‐9 motsvarande. Avser skolmåltidsverksamhet
(inklusive personal, livsmedel, transporter och material), cafeteria, administrativa
kostnader (t.ex. lönekostnader för skolmåltidskonsulent och kostkonsulent), köp
av tillagning eller servering av en från kommunen fristående entreprenör. Även
intäkter från leveranser av mat till annan verksamhet redovisas om kostnader för
denna verksamhet ingår i skolmåltidskostnaderna. Lokalkostnader för
skolmåltider redovisas inte här utan under lokaler. De skolor som köper sin sina
skolmåltider från storkök och betalar ett portionspris ska exkludera kostnaden för
lokaler om de ingår i portionspriset. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31
december. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2016

2017

2018

2019

2020

19 901

18 938

16 609

16 299

16 313

17 631

17 419

17 794

18 223

18 932

17 695
17 335
Kommungruppen
16 293
16 336
Tabell 21: Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, kr/elev

16 551

17 374

17 984

17 161

17 323

18 154

Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Kostnaden har minskat mer för den egna kommunen i jämförelse med de
andra kommunkategorierna. Kostnadsökningen för den egna kommunen är 0,1
procent för 2020, att jämföras med de andra kommunkategoriernas
genomsnittliga ökning på 4,1 procent. Kostnadsnivån för år 2020 är 11,1
procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar
2 044 kronor per elev, för år 2019 var skillnaden 7,6 procent och 1 340 kronor
lägre per elev.
Kostnad för lokaler i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

”Lokalkostnad grundskola skolkommun, tkr dividerat med antal elever i
kommunens grundskola åk 1‐9. Kostnader för såväl egna som hyrda lokaler,
inklusive kostnader för inventarier. Med lokalkostnader avses kostnader för
lokaler och inventarier i form av direkta kostnader, fördelade lokalkostnader,
externa och interna hyror, driftkostnader för värme, underhåll, städning m.m.
samt kapitalkostnader för lokaler och de inventarier som inte räknas som
lärverktyg. Kostnad för vaktmästare avseende fastighetsskötsel redovisas här. Om
lokalerna utnyttjas även för annan verksamhet än skolverksamhet, ska endast de
kostnader som avser skolverksamheten redovisas. Kostnader för skolbänkar,
möbler, textilier etc. redovisas som lokal‐ och inventariekostnad medan kostnader
för t.ex. symaskiner och hyvelbänkar m.m. anses vara lärverktygskostnader.
Elevhemsboende redovisas under Bostadsverksamhet. Uppgiften avser
kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
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2016

2017

2018

2019

2020

18 650

17 806

17 892

16 298

16 490

16 755

17 850

18 503

18 327

18 212

14 226
15 862
Kommungruppen
15 465
15 959
Tabell 22: Övriga kostnader i kommunal grundskola, kr/elev

17 914

17 657

16 856

16 501

16 652

16 544

Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Kostnaderna har ökat i den egna kommunen. Kostnadsökningen för den egna
kommunen är 1,2 procent för 2020, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga minskning på 1,9 procent.
Kostnadsnivån för år 2020 är 4,2 procent lägre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 714 kronor per elev, för år 2019 var
skillnaden 7,1 procent och 1 247 kronor lägre per elev.
Övriga kostnader i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

”Övriga kostnader grundskola åk 1‐9 skolkommun, tkr dividerat med antal elever i
kommunens grundskola. Under övrigt ingår t.ex. barn‐ och
utbildningsförvaltningen eller motsvarande OH‐kostnader som ska fördelas ut på
de olika skolformerna, administration, kostnader för kompetensutveckling utom
lönekostnader för personal under tid för kompetensutveckling, t.ex. kursavgifter,
konferenser etc., kostnader för utvecklingsarbete, stipendier, fackligt arbete,
kostnader för elevförsäkringar, elevassistenter, talpedagoger, skolvärdar, tolkar
och fritidspersonal (t.ex. fritidsledare), kostnader för SYV (studie‐ och
yrkesvägledare), intäkter av statsbidrag inklusive bidrag från Migrationsverket
som avser asylsökande. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser
egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
7. Grundsärskola
2016

2017

2018

2019

590 100

577 600

553 900

578 300

549 600

Samtliga kommuner

555 851

585 461

594 391

666 501

614 849

Liknande kommuner

444 300

452 457

468 457

446 814

448 671

Kommungruppen
476 859
505 445
Tabell 23: Kostnad grundsärskola, kr/elev, avser kommunal regi

540 341

498 959

478 321

Gotland
Jämförelser

2020

Kostnadsutvecklingen har minskat i den egna kommunen. Minskningen är fem
procent för 2020, att jämföras med de andra kommunkategoriernas
genomsnittliga minskning på 4,4 procent. Kostnadsnivån för år 2020 är 6,9
procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar
35 653 kronor per elev, för år 2019 var skillnaden 7,6 procent och 40 875
kronor högre per elev.
Kostnad för kommunal grundsärskola, kr/elev

”Denna statistikuppgift visar den totala kostnaden per elev/inskrivet barn för valt
år i grundsärskolan. I statistiken ingår kostnader för: lokaler och inventarier,
skolmåltider, elevvård, undervisning, läromedel, utrustning och skolbibliotek,
övriga kostnader, till exempel SYV‐verksamhet, skolledning och administration
samt grundskolans del av kommungemensam verksamhet såsom
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kompetensutveckling av lärare och personal, elevassistenter och skolvärdar. I
statistiken ingår inte kostnader för skolskjutsar. Källa Skolverket (Siris).” (Kolada)
2016
Gotland
Jämförelser

2017

2018

2019

2020

2,8

2,9

3,1

3,1

3,8

Samtliga kommuner

3,8

3,8

4,4

4,0

4,3

Liknande kommuner

3,8

3,9

3,7

4,3

4,2

3,7

3,8

Kommungruppen
3,5
3,6
3,7
Tabell 24: Grundsärskolan, antal elever per lärare (heltidstjänst), kommunal regi

Antal elever per lärare är för den egna kommunen lägre i jämförelse med de
övriga kommunkategorierna, detta medför en högre personalkostnad per elev.
8. Gymnasiesärskola
2016

2017

2018

2019

2020

2,0

2,5

1,8

3,9

3,9

2,9

2,9

1,7

2,9

3,0

3,1
2,1
1,1
2,3
Kommungruppen
3,2
3,0
1,8
3,0
Tabell 25: Gymnasiesärskolan, antal elever per lärare (heltidstjänst), kommunal regi

2,1

Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

2,9

Antal elever per lärare är för den egna kommunen högre i jämförelse med de
övriga kommunkategorierna, detta medför en lägre personalkostnad per elev.
2016

2017

2018

2019

2020

707 800

689 600

607 300

547 400

Samtliga kommuner

478 367

521 290

486 762

526 712

543 836

Liknande kommuner

499 700

532 675

513 475

468 350

461 900

Kommungruppen
487 481
481 144
Tabell 26: Kostnad för kommunal gymnasiesärskola, kr/elev

490 993

486 396

482 063

Gotland
Jämförelser

605 500

Kostnadsutvecklingen har ökat i den egna kommunen. Ökningen är 10,6
procent för 2020, att jämföras med de andra kommunkategoriernas
genomsnittliga ökning på 0,4 procent. Kostnadsnivån för år 2020 är 22 procent
högre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 109 567
kronor per elev, för år 2019 var skillnaden 10,8 procent och 53 581 kronor
högre per elev.
9. Gymnasieskola

Liknande kommuner för år 2020 är: Kalmar, Luleå, Norrtälje, Skövde,
Varberg, Ystad och Östersund.
2016

2017

2018

2019

2020

134 823

134 218

123 300

122 018

120 941

Samtliga kommuner

143 672

147 424

147 913

150 183

164 949

Liknande kommuner

113 162

114 463

111 565

110 512

121 964

Kommungruppen
120 420
121 546
Tabell 27: Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev

123 986

125 324

125 814

Gotland
Jämförelser
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Kostnaden har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för den
egna kommunen är 0,9 procent för 2020, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 6,9 procent. Kostnadsnivån
för år 2020 är 12,1 procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 16 634 kronor per elev, för år 2019 var skillnaden 5,2
procent och 6 655 kronor lägre per elev.
Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev

”Denna statistikuppgift visar den totala kostnaden per elev i den kommunala
gymnasieskolan för valt år. I statistiken ingår kostnader för: lokaler och
inventarier, måltider, elevhälsa, undervisning, lärverktyg, övriga kostnader. Källa:
SCB.” (Kolada)
2016

2018

2019
12,3

2020

10,7

11,4

12,1

Samtliga kommuner

11,1

10,6

10,2

9,9

9,9

Liknande kommuner

12,4

12,0

12,5

13,2

11,8

11,3

11,2

Gotland
Jämförelser

2017

Kommungruppen
11,6
11,0
11,0
Tabell 28: Gymnasieskolan, antal elever per lärare (heltidstjänst), kommunal regi

-

Uppgift saknas för 2020.
Gymnasieskola per kategori
2016

2017

2018

2019

2020

63 596

58 645

54 688

53 965

59 464

76 125

77 923

79 808

85 389

87 838

50 659
50 106
52 029
Kommungruppen
60 771
62 214
64 734
Tabell 29: Kostnad för undervisning i kommunal gymnasieskola, kr/elev

52 118

63 282

66 150

68 532

Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Kostnaderna har ökat i den egna kommunen. Kostnadsökningen för den egna
kommunen är 10,2 procent för 2020, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga höjning på 7,6 procent. Kostnadsnivån
för år 2020 är 18,8 procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 13 753 kronor lägre per elev, för år 2019 var skillnaden
20,7 procent lägre och 14 071 kronor per elev.
Kostnader för undervisning i kommunal gymnasieskola, kr/elev

”Undervisningskostnader gymnasieskola skolkommun, dividerat med antal elever i
kommunens gymnasieskola. Kostnader avseende samtliga förekommande läro‐
och timplan bundna aktiviteter, d.v.s. i huvudsak lärarnas och annan pedagogisk
personals löner för det pedagogiska arbetet med eleverna. Exempel på läro‐ och
timplanebundna aktiviteter är förutom reguljär undervisning särskilda
stödinsatser, prov och arbetslivsorientering. Lön för skolledningen, exempelvis lön
för rektor samt övrig personals arbete med ledningsfunktion ingår. Om läraren till
en del av sin tid har andra arbetsuppgifter än det pedagogiska arbetet med elever
redovisas den delen av lönen under Övrigt. Lönekostnader för lärare och annan
pedagogisk personal under tid för kompetensutveckling ska ingå, liksom
lönekostnader för eventuell vikarie. Kostnader och ersättning för handledning av
lärarkandidater redovisas här. Kostnader för lärarfortbildning bruttoredovisas som

Page 18 of 117

14

kostnad för undervisning och statsbidraget som erhålls som kompensation för
ökade lönekostnader redovisas som intäkt under Övrigt. Uppgiften avser
kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)

2016

2017

2018

2019

2020

13 211

13 854

13 653

14 735

13 017

10 546

9 740

9 870

10 161

9 973

10 590
10 363
10 401
Kommungruppen
11 774
10 977
11 142
Tabell 30: Kostnad för lärverktyg i kommunal gymnasieskola, kr/elev

10 471

11 110

10 192

10 247

Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för
den egna kommunen är 11,7 procent för 2020, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 1,6 procent. Kostnadsnivån
för år 2020 är 24,6 procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 2 574 kronor per elev, för år 2019 var skillnaden 43,4
procent och 4 461 kronor högre per elev.
Kostnad för lärverktyg i kommunal gymnasieskola, kr/elev

”Kostnad för lärverktyg i gymnasieskola skolkommun, tkr dividerat med antal
elever i kommunens gymnasieskolor. Avser läroböcker, inklusive skön‐ och
facklitteratur, tidningar, tidskrifter, broschyrer och annat tryckt material, för
undervisning framtagna kopior samt för böcker inköpta till skolbiblioteket,
lönekostnader för skolbibliotekarie samt kostnader för övrig skolbiblioteksservice.
Även kostnader för utrustning som maskiner, verktyg, symaskiner, hyvelbänkar,
datorer som används för undervisning i skolan, bild‐ och ljudmedier, AV‐centraler,
förbrukningsmaterial, programvara för undervisning, studiebesök,
kulturaktiviteter, lägerskolor, kostnader för resor i samband med studiebesök,
kulturaktiviteter och lägerskolor m.m. Kostnader för internetanslutning och e‐
postadresser i skolan till elever och lärare, service och underhåll t.ex. av
datorutrustning eller annan utrustning som används i undervisningen och
kalkylerade kapitalkostnader för denna utrustning inkluderas. Som intäkt
redovisas t.ex. försäljningsintäkter för elevarbeten och kopieringskort. Kostnader
för utrustning som används för annat ändamål än undervisning redovisas under
den verksamhet inom vilken utrustningen ska användas. Om AV‐centralen är
gemensam för flera kommuner redovisas endast den egna kommunens
kostnader. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa:
SCB.” (Kolada)
2016

2018

2019

2020

2 117

2 087

2 078

1 890

1 521

Samtliga kommuner

3 025

3 187

3 598

4 597

4 038

Liknande kommuner

2 355

2 578

2 811

2 935

4 054

3 063

3 377

3 415

Gotland
Jämförelser

2017

Kommungruppen
2 543
2 721
Tabell 31: Kostnad elevhälsa i kommunal gymnasieskola, kr/elev

Kostnaden för den egna kommunen år 2020 är 60,3 procent lägre än de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 2 315 kronor
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mindre per elev, för år 2019 var skillnaden 52 procent och 1 746 kronor lägre
per elev.
Kostnad elevhälsa i kommunal gymnasieskola, kr/elev

”Kostnad elevhälsa i gymnasieskola skolkommun, tkr dividerat med antal elever i
kommunens gymnasieskolor. Avser enbart intäkter och kostnader för
skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och skolkurator, inklusive eventuella köpta
tjänster från exempelvis landsting. Lokalkostnader för dessa verksamheter
redovisas inte här utan under lokalkostnader. Kostnader för elevassistenter,
skolvärdar och elevförsäkringar ingår inte, dessa kostnader ingår under Övrigt.
Likasom kostnader för ev. fritidspersonal som arbetar i skolan med annat än
pedagogisk verksamhet. Kostnader för personliga assistenter enligt LSS ska
redovisas under avdelningen Vård och omsorg. Uppgiften avser kalenderår, mätt
31 december. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2016

2018

2019

2020

5 869

5 702

5 805

6 188

5 950

Samtliga kommuner

6 158

5 885

6 149

6 461

6 321

Liknande kommuner

4 850

6 071

6 044

6 092

5 077

5 595

5 754

5 379

Gotland
Jämförelser

2017

Kommungruppen
5 223
5 394
Tabell 32: Kostnad för måltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskning för den
egna kommunen är 3,8 procent för 2020 att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga minskning med 8,4 procent.
Kostnadsnivån för år 2020 är 6,4 procent högre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 358 kronor mer per elev, för år 2019 var
skillnaden 1,4 procent och 86 kronor högre per elev.
Kostnad för måltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev

”Kostnad för måltider gymnasieskola skolkommun, tkr dividerat med antal elever i
kommunens gymnasieskola. Avser skolmåltidsverksamhet (inklusive personal,
livsmedel, transporter och material), cafeteria, administrativa kostnader (t.ex.
lönekostnader för skolmåltidskonsulent och kostkonsulent), köp av tillagning eller
servering av en från kommunen fristående entreprenör. Även intäkter från
leveranser av mat till annan verksamhet redovisas om kostnader för denna
verksamhet ingår i skolmåltidskostnaderna. Lokalkostnader för skolmåltider
redovisas inte här utan under lokaler. De skolor som köper sin sina skolmåltider
från storkök och betalar ett portionspris ska exkludera kostnaden för lokaler om
de ingår i portionspriset. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser
egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2016
Gotland

2017

2018

2019

2020

31 987

34 058

28 997

28 652

27 710

22 046

21 040

21 194

22 696

23 790

18 936
18 581
15 678
Kommungruppen
20 849
20 327
19 975
Tabell 33: Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev

15 457

18 134

20 239

20 699

Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsutvecklingen för
den egna kommunen är 3,3 procent för 2020, att jämföras med de andra
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kommunkategoriernas genomsnittliga höjning på 2,33 procent. Kostnadsnivån
för den egna kommunen år 2020 är 32,7 procent högre än
kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 6 836 kronor per
elev, för år 2019 var skillnaden 47,2 procent och 9 188 kronor högre per elev.
Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev

”Lokalkostnader gymnasieskola skolkommun, tkr dividerat med antal elever i
kommunens gymnasieskolor. Kostnader för såväl egna som hyrda lokaler,
inklusive kostnader för inventarier. Med lokalkostnader avses kostnader för
lokaler och inventarier i form av direkta kostnader, fördelade lokalkostnader,
externa och interna hyror, driftkostnader för värme, underhåll, städning m.m.
samt kapitalkostnader för lokaler och de inventarier som inte räknas som
lärverktyg. Kostnad för vaktmästare avseende fastighetsskötsel redovisas här. Om
lokalerna utnyttjas även för annan verksamhet än skolverksamhet, ska endast de
kostnader som avser skolverksamheten redovisas. Kostnader för skolbänkar,
möbler, textilier etc. redovisas som lokal‐ och inventariekostnad medan kostnader
för t.ex. symaskiner och hyvelbänkar m.m. anses vara lärverktygskostnader.
Elevhemsboende redovisas under Bostadsverksamhet. Uppgiften avser
kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2016

2017

2018

2019

2020

18 044

19 872

18 079

16 589

13 279

Samtliga kommuner

25 773

29 649

27 685

30 429

32 989

Liknande kommuner

27 324

28 375

26 680

25 533

20 306

Kommungruppen
19 260
19 914
Tabell 34: Övriga kostnader i kommunal gymnasieskola, kr/elev

19 478

19 613

17 543

Gotland
Jämförelser

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för
den egna kommunen är 20 procent för 2020, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga minskning på 6,3 procent.
Kostnadsnivån för år 2020 är 43,8 procent lägre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 10 344 kronor mindre per elev, för år
2019 var skillnaden 34,2 procent och 8 603 kronor lägre per elev.
Övriga kostnader i kommunal gymnasieskola, kr/elev

”Övriga kostnader gymnasieskola skolkommun, tkr dividerat med antal elever i
kommunens gymnasieskolor. Under övrigt ingår t.ex. barn‐ och
utbildningsförvaltningen eller motsvarande OH‐kostnader som ska fördelas ut på
de olika skolformerna, administration, kostnader för kompetensutveckling utom
lönekostnader för personal under tid för kompetensutveckling, t.ex. kursavgifter,
konferenser etc., kostnader för utvecklingsarbete, stipendier, fackligt arbete,
kostnader för elevförsäkringar, elevassistenter, talpedagoger, skolvärdar, tolkar
och fritidspersonal (t.ex. fritidsledare), kostnader för SYV (studie‐ och
yrkesvägledare), intäkter av statsbidrag inklusive bidrag från Migrationsverket
som avser asylsökande. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser
egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
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10. Vuxenutbildning
2016

2017

2018

2019

2020

45 273

42 696

56 764

66 235

52 973

57 237

55 781

58 601

59 438

60 325

Kommungruppen
57 224
59 379
59 543
Tabell 35: Kostnad Komvux, kr/heltidsstuderande, avser samtlig regi

62 638

65 957

Gotland
Jämförelser

Samtliga kommuner

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för
den egna kommunen är 20 procent för 2020, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 3,4 procent. Kostnadsnivån
för år 2020 är 16,1 procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 10 168 kronor mindre per heltidsstuderande, för år
2019 var skillnaden 8,5 procent och 5 197 kronor högre per elev.
Kostnad Komvux, kr/heltidsstuderande

”Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och
landsting för Komvux, dividerat med antal heltidsstuderande. Avser samtlig regi.
Källa: SCB och Skolverket.” (Kolada)
2016
120 057

2017

2020
54 584

56 156
53 003
66 020
64 796
Kommungruppen
47 175
50 154
53 928
56 016
Tabell 36: Nettokostnad grundläggande vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande, avser
kommunal regi

73 236

Jämförelser

67 413

2019
61 074

Gotland

61 410

2018

Samtliga kommuner

75 031

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för
den egna kommunen är 10,6 procent för 2020, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 22,7 procent. Kostnadsnivån
för år 2020 är 26,4 procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 19 549 kronor per heltidsstuderande, för år 2019 var
skillnaden 1,1 procent och 668 kronor högre per elev.
Nettokostnad grundläggande vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande

”Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för grundläggande
vuxenutbildning med kommunal anordnare dividerad med antal
heltidsstuderande. Uppgiften avser kalenderår. Källa: SCB och Skolverket.”
(Kolada)
2016
Gotland

32 549

2017
30 948

Samtliga kommuner

2018
42 614

2019
56 836

48 844
46 617
50 374
50 203
Kommungruppen
45 373
46 410
47 443
48 180
Tabell 37: Nettokostnad gymnas. vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande, avser kommunal
regi, inklusive upphandlade utförare
Jämförelser
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2020
42 989
45 688
42 888
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Kostnaderna har minskat i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna. Kostnadsminskningen för den egna kommunen är 10,6
procent för 2020, att jämföras med de andra kommunkategoriernas
genomsnittliga minskning på 6,1 procent. Kostnadsnivån för år 2020 är 2,9
procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar
1 299 kronor per heltidsstuderande, för år 2019 var skillnaden 18,8 procent och
9 011 kronor högre per elev.
Nettokostnad gymnasial. vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande

”Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för gymnasial vuxen‐ och
påbyggnadsutbildning med kommunal anordnare dividerad med antal
heltidsstuderande. Uppgiften avser kalenderår. Källa: SCB och Skolverket.”
(Kolada)
11. Svenska för invandrare
2016

2017

145

Gotland

2018

153

Samtliga kommuner

294
345
Kommungruppen
288
344
Tabell 38: Kostnad svenska för invandrare, kr/inv, avser samtlig regi
Jämförelser

2019

2020

292

319

330

360

356

339

373

330

333

Den egna kostnaden har ökat med 3,5 procent för 2020, men ligger lägre än de
andra kommunkategorierna. Kostnadsnivån för år 2020 är 1,9 procent lägre än
kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 6 kronor mindre
per studerande. För år 2019 var skillnaden 7 procent och 24 kronor lägre. I
Kolada finns ingen uppgift om kostnad per heltidsstuderande.
Kostnad svenska för invandrare, kr/inv

”Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och
landsting för svenska för invandrare, dividerat med antal invånare totalt 31/12.
Avser svenskundervisning för invandrare, vilket även inkluderar verksamhet som
på kommunens uppdrag drivs av annan utbildningsanordnare, exempelvis ett
studieförbund. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.” (Kolada)
12. Jämförelse av referenskostnad och nettokostnad år 2020
Förskola

Fritidshem

Grundskola

Gymnasieskola

Nettokostnad, kr/inv

6 048

1 700

11 741

3 929

Referenskostnad kr/inv

3 741

5 377

1 382

11 117

Skillnad, kr/inv

671

318

624

188

Skillnad, mnkr

40,4

19,1

37,5

11,3

5,60%

5,00%

Avvikelse procent
12,80%
23,00%
Tabell 39: Avvikelse nettokostnad och referenskostnad år 2020, Gotland

Tabellen visar att Region Gotland har högre kostnader för alla skolformer än
vad som motiveras av den egna strukturen enligt det kommunala
kostnadsutjämningssystemet. Sammanlagt har den egna kommunen en
överkostnad på 108,3 miljoner kronor, att jämföras med 2019 om 111,1
miljoner kronor. Det kan jämföras med 123,8 miljoner kronor för år 2018,
168,7 miljoner kronor för år 2017. (212 miljoner kronor för 2016 och 238,3
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miljoner kronor år 2015). Referenskostnaden ersätter den tidigare
strukturårsjusterade standardkostnaden. Referenskostnaden bygger i sin grund
på standardkostnaden det vill säga den kostnad som kommunen skulle ha om
verksamheten bedrevs på en genomsnittlig avgifts-, ambitions och
effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna.
Nettokostnaden avser samtlig regi och grundskola inkluderar förskoleklass.
13. Antal invånare per år totalt och per åldersintervall
2016

2017

2018

2019

2020

Invånare totalt, antal

58 003

58 595

59 249

59 686

60 124

Invånare 0-19 år, antal

11 791

11 958

12 285

12 338

12 337

Tabellen visar att Region Gotland har haft en positiv befolkningsutveckling
sedan år 2016, antalet invånare har ökat med 438 invånare och ökningen
motsvarar 3,6 procent, ökningstakten har varit drygt en procent per år sedan
2016. I åldersintervallet 0-19 år har antalet invånare, sedan 2016 ökat med 546
barn och elever, ökningen motsvarar 4,6 procent.
2016

2017

2018

2019

2020

Invånare 0-5 år, antal

3 427

3 473

3 476

3 458

3 368

Invånare 6-15 år, antal

5 996

6 162

6 323

6 401

6 542

Invånare 16-19 år, antal

2 368

2 323

2 486

2 479

2 427

Invånare 20-64 år, antal

31 893

31 950

31 960

32 069

32 095

Invånare 65+, antal

14 319

14 687

15 004

15 279

15 692

Bilagor: Diagram
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Kostnadsjämförelser
Avvikelse, mnkr, referenskostnad
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Förskola

Fritidshem

Grundskola

Gymnasieskola

Totalt

2017

58,6

16,4

72,4

21,3

168,7

2018

47,2

14,2

50,7

11,7

123,8

2019

38,6

18

39

15,5

111,1

2020

40,4

19,1

37,5

11,3

108,3

Referenskostnaden bygger i sin grund på standardkostnaden det vill säga den
kostnad som kommunen skulle ha om verksamheten bedrevs på en genomsnittlig
avgifts-, ambitions och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella
faktorerna.
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Kostnadsjämförelser
Avvikelse referenskostnad
25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

2017

2018

2019

2020

Förskola

19,8%

14,9%

11,8%

12,8%

Fritidshem

23,4%

18,4%

22,7%

23,0%

Grundskola

12,5%

8,3%

6,1%

5,6%

Gymnasieskola

10,4%

5,4%

6,9%

5,0%
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Kostnadsjämförelser
Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev
140 000

135 000

130 000

125 000

120 000

115 000

110 000

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland

134 823

134 218

123 300

122 018

120 941

Snitt av de tre kommungrupperna

125 752

127 811

127 821

128 673

137 576
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Kostnadsjämförelser
Kommunal gymnasieskola, antal elever per lärare
12,5

12,0

11,5

11,0

10,5

10,0

9,5

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland

10,7

11,4

12,1

12,3

12,3

Samtliga kommuner

11,1

10,6

10,2

9,9

9,9

Kommungruppen

11,6

11,0

11,0

11,3

11,2
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Kostnadsjämförelser
Kostnad för undersvisning, kr/elev
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland

63 596

58 645

54 688

53 965

59 464

Samtliga kommuner

76 125

77 923

79 808

85 839

87 838

Liknande kommuner

50 659

50 106

52 029

52 118

63 282

Kommungruppen

60 771

62 214

64 734

66 150

68 532
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Kostnadsjämförelser
Kostnad för lärverktyg, kr/elev
16 000
15 000
14 000
13 000
12 000
11 000
10 000
9 000
8 000

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland

13 211

13 854

13 653

14 735

13 017

Samtliga kommuner

10 546

9 740

9 870

10 161

9 973

Liknande kommuner

10 590

10 363

10 401

10 471

11 110

Kommungruppen

11 774

10 977

11 142

10 192

10 247
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Kostnadsjämförelser
Kostnad för elevhälsa, kr/elev
4 900
4 400
3 900
3 400
2 900
2 400
1 900
1 400

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland

2 117

2 087

2 078

1 890

1 521

Samtliga kommuner

3 025

3 187

3 598

4 597

4 038

Liknande kommuner

2 355

2 578

2 811

2 935

4 054

Kommungruppen

2 543

2 721

3 063

3 377

3 415
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Kostnadsjämförelser
Kostnad för måltider, kr/elev
6 600
6 400
6 200
6 000
5 800
5 600
5 400
5 200
5 000
4 800

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland

5 869

5 702

5 805

6 188

5 950

Samtliga kommuner

6 158

5 885

6 149

6 461

6 321

Liknande kommuner

4 850

6 072

6 044

6 092

5 077

Kommungruppen

5 223

5 394

5 595

5 754

5 379
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Kostnadsjämförelser
Kostnad för lokaler, kr/elev
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland

31 987

34 058

28 997

28 652

27 710

Samtliga kommuner

22 046

21 040

21 194

22 696

23 790

Liknande kommuner

18 936

18 581

15 678

15 457

18 134

Kommungruppen

20 849

20 327

19 975

20 239

20 699
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Kostnadsjämförelser
Övriga kostnader, kr/elev
35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland

18 044

19 872

18 079

16 589

13 279

Samtliga kommuner

25 773

29 649

27 685

30 429

32 989

Liknande kommuner

27 324

28 375

26 680

25 533

20 306

Kommungruppen

19 260

19 914

19 478

19 613

17 543
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Kostnadsjämförelser
Kostnad konmvux kr/heltidsstuderande
70 000
60 000
50 000

Axeltitel

40 000
30 000
20 000
10 000
0

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland

45 273

42 696

56 764

66 235

52 973

Samtliga kommuner

57 237

55 781

58 601

60 089

60 325

Kommungruppen

57 224

59 379

59 543

63 276

65 957
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Kostnadsjämförelser
Nettokostnad grundläggande vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland

120 057

61 410

67 413

61 074

54 584

Samtliga kommuner

56 156

53 003

66 020

67 023

73 236

Kommungruppen

47 175

50 154

53 928

56 016

75 031
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Kostnadsjämförelser
Nettokostnad gymnasial vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande
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20 000
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0

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland

32 549

30 948

42 614

56 836

42 989

Samtliga kommuner

48 844

46 617

50 374

50 000

45 688

Kommungruppen

45 373

46 410

47 443

45 649

42 888
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Kostnadsjämförelser
Kostnad svenska för invandrare, kr/inv
400
350
300
250
200
150
100
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0

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland

145

153

292

319

330

Samtliga kommuner

294

345

360

356

339

Kommungruppen

288

344

373

330

333

Page 38 of 117

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
GVN 2021/5
19 oktober 2021

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk rapport, september 2021.
Förslag till beslut

•

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten

Sammanfattning

Prognosen som inlämnades i samband med delårsrapport 2 kvarstår för helåret 2021
och visar ett positivt resultat på 4,5 miljoner kronor.
Periodens resultat minskar från 11,2 miljoner kronor till 7,9 miljoner kronor vilket
gör att periodens resultat har försämrats med 3,3 miljoner kronor.
Nettokostnaden har för perioden har ökat med 14,3 miljoner kronor och motsvarar
6,3 procent ökningstakten för de egna kostnaderna 2,9 procent och intäkterna
minskar 1,3 procent.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 10 elever färre än budgeterat,
vilket blir en positiv post i resursfördelningen motsvarande 2,4 miljoner kronor. I
resursfördelningen medräknas även inkomna ersättningarna för asyl och etablering
dessa ersättningar räcker inte till i förhållande till det budgeterade värdet och dess
ändamål, för att exempelvis finansiera studiehandledare m.fl. vilket medför att den
slutliga prognosen för resursfördelningen blir positiv på 503 000 kronor. De
interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
beräknas göra ett positivt resultat på 1,8 miljoner kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
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Periodens resultat
Organisation: 46 Gymn o vuxenutbildn nämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Resultat

Budget Jan Sep 2021

Utfall Jan - Avvikelse Jan Sep 2021
Sep 2021

Utfall JanSep 2020

-246 779

-238 893

7 885

-224 553

178 918

169 320

-9 598

182 542

2

18

17

65

Statsbidrag

57 743

59 838

2 095

65 268

Försäljning vara/tjänst

18 907

6 524

-12 382

7 052

Intern resursfördelning

99 410

98 788

-622

107 182

2 858

4 152

1 294

2 975

KOSTNADER

-425 697

-408 213

17 483

-407 095

Personal

-180 320

-189 555

-9 235

-176 540

Köp av tjänst

-17 552

-15 092

2 460

-17 381

Köp huvudverksamhet

-46 984

-43 550

3 434

-43 448

Förbrukn. mtrl

-10 563

-7 178

3 384

-6 749

Lokaler

-41 498

-41 449

49

-40 233

-3 553

-3 691

-138

-3 616

-109 560

-95 606

13 955

-103 963

-15 666

-12 091

3 574

-15 165

INTÄKTER
Taxor och Avgifter

Övriga intäkter

Avskrivn. internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Tabellen visar periodens resultat, januari-september, för 2021. I jämförelse mellan
åren minskar periodens resultat från 11,2 miljoner kronor till 7,9 miljoner kronor
vilket gör att periodens resultat har försämrats med 3,3 miljoner kronor.
Periodens resultat per enhet, tkr
Enhet

2021

Prognos 21

2020

Bokslut 20

Ordförande

176

196

207

241

Utbildningsdirektör

786

1 190

-259

-411

-2 886

400

7 043

-367

330

0

-1 960

-1 849

2 012

0

1 883

1 360

Vuxenutbildning
Folkhögskolan
Ungdomsverksamhet
Arbetsliv och etablering

651

0

2 003

3 183

3 426

-800

2 342

1 069

Antagning, interkom. ers.

2 556

1 661

2 357

-735

Inack- och reseersättning

344

250

282

227

-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp

950

302

1 871

453

-112

1 433

-3 356

-4 426

Wisbygymnasiet, rektor Not
Övergripande kostnader gymnasieskola

-Resursfördelning
Övergripande kostnader
samtliga
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-IT

-177

-150

-212

-1 418

-Försörjning

-174

0

-982

40

7 884

4 482

11 219

-2 633

Nämndens resultat
Not

Justerat för elevflöden september, se även resursfördelning

Periodens resultat för 2021 visar i jämförelse med 2020 ett minskat resultat med 3,3
miljoner kronor. Att likställa periodens resultat med årsprognos går inte, däremot kan
det med hjälp av periodens resultat finnas ett signalvärde om hur det kan tänkas gå
resultatmässigt för enheten. Ett exempel som kan nämnas här är periodens resultat
för Wisbygymnasiet, där perioden naturligtvis inte medräknar framtida förändringar i
organisation och elevtal o.s.v. Vuxenutbildningen har ett försämrat resultat för
perioden detta beror på statsbidrag inte inkommit som tillhör perioden (exempelvis
statsbidrag för lärling och yrkesvux). Utbildningsdirektören har ett förbättrat resultat
för perioden detta beror på att den extra ramtilldelningen för ”förstudier och planer”
ligger orörd på motsvarande 800 tkr. Folkhögskolan har ett bättre resultat för
perioden detta beror framförallt på att personalkostnaderna är lägre i år, motsvarande
1,3 miljoner kronor. Att ungdomsverksamheten ligger bättre till för perioden beror
på ett periodiserat statsbidrag på 402 000 kronor för projektet ”Främja
mellannmänskliga möten” samt ett statsbidrag från Socialstyrelsen på en miljon
kronor. Arbetsliv och etablering har ett försämrat resultat vilket i huvudsak förklaras
av att inkommen etableringsersättning är lägre 2021 motsvarar cirka 2,7 miljoner
kronor.
Nettokostnadsutveckling
Organisation: 46 Gymn o vuxenutbildn nämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Utfall Jan Sep 2021

Utfall JanSep 2020

Förändring

Förändring %

-238 893

-224 553

-14 340

6%

169 320

182 542

-13 222

-7%

18

65

-47

-72%

59 838

65 268

-5 430

-8%

Försäljning vara/tjänst

6 524

7 052

-528

-7%

Intern resursfördelning

98 788

107 182

-8 394

-8%

4 152

2 975

1 177

40%

KOSTNADER

-408 213

-407 095

-1 118

0%

Personal

-189 555

-176 540

-13 015

7%

Köp av tjänst

-15 092

-17 381

2 290

-13%

Köp huvudverksamhet

-43 550

-43 448

-103

0%

-7 178

-6 749

-429

6%

-41 449

-40 233

-1 216

3%

-3 691

-3 616

-76

2%

-95 606

-103 963

8 358

-8%

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter

Förbrukn. mtrl
Lokaler
Avskrivn. internränta
Intern resursfördelning
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-12 091

-15 165

3 074

-20%

Ekonomirapport - Nettokostnad

Nettokostnaden har för perioden har ökat med 14,3 miljoner kronor och motsvarar
6,3 procent ökningstakten för de egna kostnaderna 2,9 procent och intäkterna
minskar 1,3 procent.
Intäkter

Intäkterna är 13,2 miljoner kronor lägre för perioden år 2021 i jämförelse med
samma period föregående år. Att intäkterna totalt sett för perioden är lägre beror
framförallt på att en månads utskjut av elevintäkter från den interna
resursfördelningen inte gjorts till Wisbygymnasiet. Detta justeras under oktober
månad.
Intern resursfördelning avser interna ersättningar för elever studerande på skolformen gymnasiet,
ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet utgår varje månad till
rektor för det antal elever som är inskrivna på respektive gymnasieprogram. Rektor har en
nollbudget, med det menas att elevintäkter som inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för
verksamheten avseende alla förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning,
undervisning-personalkostnader, och lärverktyg.
Kostnader

Kostnaderna är totalt 1,1 miljoner kronor högre för 2021 i jämförelse med 2020.
Personalkostnaderna har ökat med 13 miljoner kronor motsvarande 7,3 procent. Den
största personalkostnadsökningen återfinns vid enheten Arbetsliv och etablering,
motsvarande 9,9 miljoner kronor varav ”Extra tjänster” står för 6,1 miljoner kronor.
Kostnaden för köp av tjänst har minskat största minskningen kan ses hos
folkhögskolan avseende kontot för måltider sommarverksamhet samt den rörliga
delen för måltider i gymnasieskolan. Övriga kostnader har minskat med 2,3 miljoner
kronor här står Wisbygymnasiet för den största minskningen med 1,7 miljoner
kronor och folkhögskolan samt avslut av projektet ”Hållbara Gotland
Nedan tabell visar utfallet för elevvolymer för vid alla huvudmän för oktober månad.
En minskning kan ses av elever i den kommunala skolan i den egna kommunen och
vid fristående huvudman i den egna kommunen.
Resursfördelningen
Wisbygymnasiet
Summa

Antagningsenhet, interkommunal-

2021

2020

Differens

1 539

1 552

-13

1 539

1 552

-13

2021

2020

Differens

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

206

228

-22

Kommunal gymnasieskola, annan kom.

64

58

6

Fristående gymn, annan kommun

49

40

9

Elever från annan kommun
Summa

0
319

326

-7

1 858

1 878

-20

Elever från annan kommun 2 färre (tot 10)

Totalt
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Prognos intern resursfördelning och köp av huvudverksamhet, oktober
månad
Resursfördelningen

Not1

Wisbygymnasiet, rörliga flödesbidrag
Summa
Not1

Utfall,
tkr

Differens,
tkr

132 447 130 083
132 447 130 083

2 364
2 364

Utfall
volym
1 541
1 541

Budget
volym
1 551
1 551

Differens
volym
-10
-10

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever, inklusive buffert 892 tkr

Antagningsenhet, interkommunalersättning m.fl.
Frist. gymn. i den egna kommunen
Kommunal gymnasieskola, annan kom.
Fristående gymn, annan kommun
Elever från annan kommun Not
Summa
Not

Budget,
tkr

Budget,
tkr

Utfall,
tkr

28 817
7 781
5 754
-1 556
40 796

Utfall, tkr

Utfall
volym

Budget
volym

Differens
volym

26 583
8 414
5 738
-1 708
39 027

2 234
-633
16
152
1 769

216
61
44

230
60
45

-14
1
-1

321

335

-14

173 243 169 110

4 133

1 862

1 886

-24

Antal elever från annan kom. budgeterat 12 är 17 elever

Totalt

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 10 elever färre än budgeterat.
Färre antal elever och interna ersättningar medför ett positivt resultat på 2,4 miljoner
kronor.
De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
beräknas bli 14 elever färre, nettoförändring i minskningen av 14 elever medför ett
positivt resultat på 1,8 miljoner kronor. Elevtal för elever med asylstatus studerande
hos fristående huvudman i den egna kommunen är medräknade.
Elevvolymernas resultatpåverkan, helår
Resursfördelningen

Resultat,

Not1

tkr
Etableringsersättning, Migrationsverket

1 378

Studiehandledare modersmålsundervisning

-1 506

Ersättning för asyl, Migrationsverket

142

Flödesbidrag, interna ersättningar

2 364

Medfinansiering, ungdomsverksamheten

-360

Medfinansiering, särskola

-28

Medfinansiering Lotsen

-326

Budgeterade ersättningar Migrationsverket

-1 161

Summa
Not1

503

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

Antagningsenhet, interkommunal ersättning
m.fl.

Resultat,
tkr

Utbetalningar, alla
Summa

1 769
1 769

När prognosen för statsbidrag från Migrationsverket samt andra omfördelningar
påräknas resultatenheten resursfördelningen blir resultatet positivt på 503 000
kronor. Utbetalningarna till annan huvudman vid antagningsenheten blir ett positivt
resultat på 1,8 miljoner kronor.
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Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
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Tjänsteskrivelse

GVN 2021/74
19 oktober 2021

Rolf Andersson
Försörjningschef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Rapport från Utredning om lokaler inom gymnasiet och
vuxenutbildningen.
Förslag till beslut

Informationen tas emot
 Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att genomföra de aktiviteter
som redovisats.
 Förvaltningen skall säkerställa att Wisbygymnasiet och Vuxenutbildningen har
tillgång till lokaler som är tillräckliga för framtida prognoser.
 Förvaltningen ges i uppdrag att bygga en ny undervisningslokal i anslutning till
övningsområdet vid Lundbygatan.


Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att projektet genomförs enligt följande huvudpunkter:
 Alla lokaler skall benämnas enhetligt oavsett skolform
 All schemaläggning av lokaler skall ske gemensamt med Skola 24 som verktyg
 Lagstadgad verksamhet har företräde vid brist på lokaler
 Tidsramarna för Vux utökas för att möjliggöra bättre utnyttjande av lokalerna
 Anläggningsteknik flyttas till ny byggnad i anslutning till dagens
övningsområde enligt beviljade medel i strategisk plan och budget. Projektet
kan genomföras som ett samarbete med skolans byggteknikutbildning och
TKF.
 Inhyrda lokaler i Telefonen 4 (Flextronicshuset) sägs upp fr o m 2023.
 Inhyrd paviljong på Hackspetten 17 (Komvuxhuset) sägs upp och de
permanenta lokalerna rustas upp enligt beviljade medel i strategisk plan och
budget.
 Kontorsutrymmen frigöres för Komvux i de lokaler som idag används av
Barn- och elevhälsan samt Arbetsliv och etablering. På detta sätt frigörs
lektionssalar som idag används som kontor.
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Projektet skall erbjuda alternativa lokaler för Barn och elevhälsan samt för
Arbetsliv och etablering.
 Information: Polhemskolan kommer tills vidare att vara 1* F-6 och kommer
inte att expandera till 2* F-6.
 Gymnasiet och Vux får i uppdrag att minimera de tider som lokalerna ej
används så att kapacitet frigöres för framtida elevökningar. Utgångspunkt
skall ske från den genomförda nulägesanalysen som i detalj visar hur
lokalerna utnyttjas
Strategisk lokalplanering och eventuella investeringsförslag skall följa av projektets
förslag.


Bakgrund

Efter evakueringsåren och invigningen av det nya Sävehuset har ett antal ytterligare
flyttar genomförts:


El och Energiprogrammets (EE) inriktning för Dator och kommunikation
har flyttat till Solrosenområdet. WG har därmed lämnat Hackspettenområdet
och lämnat plats för bl. a Polhemskolan och expansionen av
Vuxenutbildningen, arbetsmarknads och integrationsenheterna.



Anläggningsteknik finns kvar med sina lokaler och körgård på Lundbygatan.



Naturbruksprogrammets yrkeskurser upphandlas av en leverantör med
tillgång till djur och åkrar.
En fördjupad förstudie gjordes för att flytta (VF), (RX) samt (EEs) inriktning för
Elteknik till Fordonshuset på Solrosen. I förstudien har även ingått att Bygg- och
anläggning (BA) flyttar till en nybyggd bygghall i anslutning till de övriga
programmen. Den preliminära kostnaden för detta förslag beräknades till 150–200
MSEK vilken ansågs för hög varför programmen beräknas kvarstå i befintliga men
nyrenoverade lokaler.
Med anledning av att förstudien översteg den förväntade kostnaden har nämnden
beviljat medel för upprustning och anpassning av lokalerna för VF, EE, RX och BA.
Kostnaden för att anpassa och renovera dagens lokaler uppgår till ca 8 MSEK. Detta
innebär att befintliga lokaler renoveras och håller nu på att slutföras till väl
fungerande undervisningslokaler för yrkeskurserna för gymnasieprogrammen och
vuxenutbildning
Ärendebeskrivning

Nämnden har beslutat att förvaltningen genomför ett projekt med syfte att säkerställa
att dagens tillgång till lokaler för Wisbygymnasiet och Vuxenutbildningen är
tillräckligt för framtida behov. Utgångspunkt är den genomförda analysen som i
detalj visar hur lokalerna utnyttjas. Analysen visar också när bristerna är som störst
och när det finns utrymme för högre beläggning. Analysen visar även hur
förändringar av ramarna (klockslag och lovdagar) påverkar salarnas tillgänglighet.
Strategisk lokalplanering och eventuella investeringsförslag skall följa av projektets
förslag.
1. Alla salar och verkstäder inom Gyvux skall ses som gemensamma.
2. Den del av dagens vuxenutbildningslokaler som är inhyrda (Delar av
Gesällgatan och Flextronicshuset) skall avyttras och projektet skall
inom övriga befintliga lokaler omplanera så att verksamheterna får plats. De
verktyg som projektet skall använda är bland annat förändrad starttid, sluttid,
lovdagar etc.
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3. För kvarstående lokaler genomförs de renoveringsarbeten som planeras på
Vux, WG-norr och Polhemhuset.
4. Anläggningsteknik har i nuläget en lokal och markhyra på 450 000 kr/år.
Från och med juni 2023 måste anläggningsteknik lämna nuvarande lokaler.
Uppställningsplats för maskiner och utrymme för enklare verkstad finns vid
övningsområdet. Utredningen föreslår följande:
o Ny byggnad i anslutning till dagens övningsområde enligt beviljade medel
i strategisk plan och budget. Projektet kan med fördel genomföras som
ett samarbete med skolans byggteknikutbildning och TKF. Kostnad ca 5
MSEK
o Hitta en annan lokal i Visby med angränsande övningsområde.
Mål för fortsatt arbete:

Att föreslagna åtgärder genomförs enligt de medel som beviljats i strategisk plan och
budget.
Att undervisningen genomförs utan störningar från projektet
Att synergier uppnås mellan de olika skolorna genom en vidareutvecklad gemensam
eller transparant schemaläggning. Gemensam schemaläggning fr o m höstterminen
2022.
Beslutsunderlag
Beslut om Wisbygymnasiet Campus WG, Förslag om renovering av befintliga lokaler på norr. GVN
2017/100
Rapport Förstudie Campus WG
Projektdirektiv Gyvux lokalbehov
Beslut i GVN 2021-03-09

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Peter Lerman
Rektor

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Erbjudna gymnasieutbildningar 2022/2023
Förslag till beslut


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att erbjuda de program och
inriktningar som redovisas i Bilaga 1

Sammanfattning

Inför gymnasievalet till läsår 2022/2023 erbjuder Wisbygymnasiet 16 nationella
program med 29 olika inriktningar, den riksrekryterande sjöfartsutbildningen samt 4
introduktionsprogram.
Totalt omfattar gymnasieorganisationen 545 platser, vilket innebär en organisation
som i stort överensstämmer med föregående år.
Bakgrund

Som en del av antagningsprocessen till gymnasieskolan fastställer Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden gymnasieskolans utbud av program och inriktningar inför
varje läsår. För att säkerställa ett stabilt och långsiktigt utbildningsutbud är
huvudprincipen att erbjuda samma utbud som nämnden fastställt för innevarande
läsår. Variation i utbildningsutbudet kan få konsekvenser för möjligheterna till en
ekonomi i balans och arbetet med organisationsanpassning.
Det urval av utbildningar som fastställs inför det preliminära valet till gymnasieskolan
i februari är ett erbjudande. Det innebär att nämnden i mars 2022, utifrån elevernas
val, kan besluta att inte starta ett program eller ändra antalet platser på ett program.
Nationella förändringar i gymnasieskolan

Handels- och administrationsprogrammet byter inför läsåret 2022/2023 namn till
försäljnings- och serviceprogrammet. Utbildningen saknar inriktningar.
Prognostiserade elevvolymer

Inför läsåret 2022/2023 prognostiseras antal elever på Wisbygymnasiet öka med 37 st
till 1588. Antal elever till åk 1 är i princip oförändrat från innevarande år.
1 (5)
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Prognostiserade elevvolymer i den egna kommunen
2 500
2 000

Elever

1 500
1 000
500
0

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Kommunal skola 1 551 1 588 1 634 1 662 1 685 1 751 1 792 1 779 1 741 1 714 1 671 1 612 1 573 1 540 1 497
Summa, alla
Åk 1

1 781 1 827 1 873 1 901 1 927 2 003 2 050 2 035 1 992 1 961 1 911 1 843 1 799 1 761 1 712
632

630

593

655

679

693

646

661

625

651

560

591

598

538

515

Källa: Beräkningsunderlag Strategisk plan och budget 2022-2024, Elevflöden till strategisk plan- och budget
2022-2024

Inriktning Ventilation på VVS- och fastighetsprogrammet

VVS-branschen på Gotland efterfrågar ventilationsmontörer. Sedan 2021 finns för
yrkesgruppen en ny nationell inriktning Ventilation framtagen för VVS- och
fastighetsprogrammet (VF). Wisbygymnasiet planerar erbjuda två utbildningsplatser
på inriktningen av programmets totalt tio platser inför läsåret 2022/2023. Syftet är att
möta en ökad efterfrågan samt utveckla, aktualisera och föra programmet närmare
sina yrkesutgångars praktiska yrkesutövning.
Samläsning estetiska programmet och det humanistiska programmet

Sedan flera år tillbaka har Wisbygymnasiet organiserat estetiska programmet och
humanistiska programmet i en gemensam undervisningsgrupp. Det innebär att det
sammanlagda elevantalet maximalt kan vara 32 st. Att frångå denna organisation
skulle innebära problem beträffande rekrytering av lärare samt få allvarliga
ekonomiska konsekvenser.
Nationell idrottsutbildning (NIU) och den lokala profilen (LIU)

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) har tydlig elitidrottskaraktär och syftar
till en nationell idrottskarriär. NIU rekryterar elever lokalt eller regionalt.
Utbildningen behöver godkännande från respektive specialidrottsförbund och
Skolverket. De beslut som Skolverket fattar om godkännande gäller för fyra
antagningsomgångar. Utbildningen omfattar 400-500 gymnasiepoäng. NIU kan
kombineras med Samhällsvetenskapliga programmet och Barn och
fritidsprogrammet. Till ht-2022 erbjuds inom NIU idrotterna fotboll (36 platser på 3
år) och innebandy (12 platser på 3 år).
För att kunna erbjuda en bredd av idrotter och för att möta efterfrågan på
idrottsutbildningar finns en Lokal idrottsutbildning (LIU). Utbildningens syfte är att
erbjuda fler elever och idrotter möjlighet att kombinera sina gymnasiestudier med en
satsning i sin idrott. Utbildningen omfattar 200 gymnasiepoäng. LIU kan kombineras
med alla Wisbygymnasiets program. Till ht-2022 erbjuds idrotterna fotboll, friidrott,
innebandy, ishockey och orientering.
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För att möta efterfrågan från målgruppen elitsatsande ungdomar vars idrotter inte
erbjuds på idrottsgymnasiet så finns Lokal idrottsutbildning – Träningslära (LIU-T)
Utbildningen innehåller inte någon idrottsspecifik träning utan fokuserar på fysisk
träning och teori utifrån idrotternas olika kravprofiler. Utbildningen omfattar 200
gymnasiepoäng. LIU-T kan kombineras med alla Wisbygymnasiets program.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Bilaga 1: Förslag till utbildningsutbud

Yrkesprogram

Inriktning

Plats
er

Kommentar

Barn- och
fritidsprogrammet

 Pedagogiskt och
socialt arbete

26

Erbjuder NIU.

Bygg- och
anläggningsprogramm
et

 Anläggningsfordo
n

25

Villkor: Minst 8 elever på
inriktningen
Anläggningsfordon

32

Villkor: Max 16 elever på
vardera inriktningen.

 Husbyggnad
 Plåtslageri (lärling)

El- och
energiprogrammet

 Dator- och
kommunikationste
knik

Inriktningsgaranti.

 Elteknik
Fordons- och
transportprogrammet

 Personbil

24

 Lastbil och mobila
maskiner

Villkor: Max 16 elever på
inriktningen personbil och max
8 elever på inriktningen lastbil
och mobila maskiner.
Inriktningsgaranti.

Försäljnings- och
serviceprogrammet

28

Hotell- och
turismprogrammet

16

Naturbruksprogramme
t

 Djurvård

10

 Hästhållning

8

 Lantbruk

14

Restaurang- och
livsmedelsprogramme
t

 Kök och servering

16

Sjöfartsutbildningen

 Däck

Inriktningsgaranti.

 Bageri och
konditori
8

Riksrekryterande.

 VVS-installation

8

Inriktningsgaranti.

 Ventilation (lärling)

2

 Maskin
VVS- och
fastighetsprogrammet
Vård- och
omsorgsprogrammet

24
Summa yrkesprogram:

241
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Högskoleförberedande
program

Inriktning

Plats
er

Ekonomiprogrammet

 Ekonomi

64

Villkor: Max 32 elever på
respektive inriktning.

12

Inriktningsgaranti.

 Juridik
Estetiska programmet

 Bild och
formgivning

Kommentar

10

 Musik
Humanistiska programmet

 Språk

10

Naturvetenskapsprogram
met

 Naturvetenskap

64

Villkor: Max 16 elever på
inriktningen
Naturvetenskap och
samhälle.

Samhällsvetenskapsprogr
ammet

 Samhällsvetensk
ap

12

Inriktningsgaranti.

64

Erbjuder NIU.

 Naturvetenskap
och samhälle

 Beteendevetensk
ap

20

 Medier,
information och
kommunikation
Teknikprogrammet

 Design och
produktutveckling

48

 Teknikvetenskap

Summa högskoleförberedande program:

304

Totalt:

545
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Sammanträdesordning år 2022
Förslag till beslut

•

Sammanträdesordningen för år 2022 godkännes.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har utarbetat förslag till
sammanträdesordningen för år 2022. I förslaget till sammanträdesordningen har
bland annat hänsyn tagits till regionfullmäktiges och regionstyrelsens
sammanträdesordning samt regionstyrelsens inlämningstider avseende ekonomisk
redovisning.
GVN au

GVN

Tisdag den 18 jan
Torsdag den 10 mars
Torsdag den 5 april, förmiddag

Tisdag den 8 februari
Onsdag den 23 mars
Tisdag den 19 april, förmiddag

Torsdag den 12 maj

Onsdag den 15 juni

Tisdag den 23 aug
Tisdag den 11 okt
Tisdag den 8 nov

Tisdag den 13 september
Torsdag den 27 oktober
Onsdag den 30 november

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen för information
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Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsplan för år 2022, inklusive beslut om uppföljning
Förslag till beslut

Verksamhetsplan 2022 inkl. bilagor fastställs enligt förslag under förutsättning att
även barn- och utbildningsnämnden fastställer nämnda plan.
 Förvaltningen ges i uppdrag att uppdatera verksamhetsplanens ekonomiska del
innan den expedieras till regionstyrelsen.
 Förvaltningen ges i uppdrag att uppdatera verksamhetsplanen med indikatorer
innan planen expedieras till regionstyrelsen


Region Gotlands koncernstyrkort beslutades i Regionfullmäktige
2019-06-17 och gäller för perioden 2020 – 2024. Respektive förvaltning gör en
verksamhetsplan kopplat till koncernstyrkortet, utifrån en mall från ledningskontoret.
Verksamhetsplanen skapar en röd tråd från regionfullmäktige via nämnd och
förvaltning, vidare till avdelnings- och enhetsnivå, och knyter ihop regionfullmäktiges
mål med verksamhetsplanering och budget.
Verksamhetsplanen är framtagen inom förvaltningen i samråd med verksamheter och
nämnder. Alla enheter tar därefter fram egna aktivitetsplaner med utgångspunkt från
verksamhetsplanen. För alla medarbetare ska det upprättas medarbetarkontrakt som
knyter ihop den enskildes uppdrag med det förvaltningsövergripande uppdraget.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2022
Bilaga 1 Mål och aktiviteter fördelat på respektive avdelning
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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1 Verksamhetsplanens syfte och funktion
Verksamhetsplanen är det verktyg där den inriktning och de övergripande mål som
regionfullmäktige antagit konkretiseras. Verksamhetsplanen skall visa vägen från
regionfullmäktige till nämnder, förvaltningar, avdelningar, enheter och medarbetare så att
den inriktning och de mål som regionfullmäktige beslutat om får genomslag och att Region
Gotland rör sig i den riktning som är önskvärd. Verksamhetsplanen utgår från det
systematiska kvalitetsarbetet i förvaltningen och fastställs av nämnd.
I verksamhetsplanen ingår de övergripande mål från koncernstyrkortet som är tillämpliga
för förvaltningen. Vidare beskriver verksamhetsplanen vilka prioriterade aktiviteter som
planeras att genomföras och till vilka mål de kopplas.
Det finns en ambition i verksamhetsplanen att den direkta styrningen från staten respektive
via kommunen (regionen) ska komplettera varandra.

Figur 1: Region Gotlands styrmodell

2
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Region Gotlands styrmodell är övergripande för alla regionens verksamheter.
Koncernstyrkortet sex målområden fördelas på perspektiven samhälle och verksamhet.
UAF har valt att, för avdelningar välja ut mål och aktiviteter som skall betraktas som extra
prioriterade för verksamhetsåret 2022. Mål följs upp med hjälp av indikatorer och/eller
aktiviteter som sedan redovisas i beslutsstödsystemet. Dessa sammankopplas med mål i
Region Gotlands koncernstyrkort via den s.k. ”röda tråden” i uppföljningsarbetet. Utvalda
mål och aktiviteter beskrivs inom avsnitt 3 och indikatorer i avsnitt 7. En sammanställning
av mål och aktiviteter redovisas även i bilaga 1 och indikatorer i bilaga 2
Verksamhetsplanen är framtagen inom förvaltningen i samråd med verksamheter och
nämnder. Alla enheter tar därefter fram egna aktivitetsplaner med utgångspunkt från
verksamhetsplanen. För alla medarbetare ska det upprättas medarbetarkontrakt som knyter
ihop den enskildes uppdrag med det förvaltningsövergripande uppdraget.

Figur 2: Styrkedjan från koncernstyrkort till medarbetarkontrakt

2 Verksamhetsbeskrivning
Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag
Utbildning- och arbetslivsförvaltningens (UAF:s) uppdrag är att erbjuda en god, likvärdig
och hälsofrämjande lärmiljö med verksamheter av hög kvalitet som främjar alla barns,
elevers, studerandes och deltagares positiva utveckling och lärande. Kort sagt: vi ska skapa
förutsättningar för att alla ska få möjlighet att lyckas. Målsättningen är att elever, studerande
och deltagare ska fullfölja sin skolgång och studier, ge möjlighet till ett livslångt lärande för
enskilda medborgare, ge en god grund för att aktivt kunna delta i samhällslivet, höja
utbildningsnivån på Gotland, erbjuda utbildningar som matchar den enskildes, näringslivets
och samhällets behov samt att arbeta för en hållbar kompetensförsörjning på Gotland.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har cirka 2200 medarbetare och förvaltningen leds
av en utbildningsdirektör. Det politiska ansvaret för verksamheterna delas mellan barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

3
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Figur 3: Organisationsbild. Beskriver förvaltningens verksamheter.
2.1.1 UAF:s statliga uppdrag







Det statliga uppdraget för skolväsendet (förskola, grundskola, särskola,
gymnasium, vuxenutbildning) regleras i skollagen (2010:800)1 och i övriga
nationella styrdokument. Skollagen reglerar även barn- och elevhälsa, studie- och
yrkesvägledning samt det kommunala aktivitetsansvaret
Barnkonventionen gäller som lag från och med 1 januari 2020
Folkhögskolans uppdrag, som utgår bland annat från förordning (2015:218) om
statsbidrag till folkbildningen
Fenomenalen Science Center. En del av uppdraget är statligt och finansieras via
statsbidrag från Skolverket
2.1.2 UAF:s kommunala uppdrag






Arbetsliv och etablering arbetar med arbetsmarknadsinsatser på individnivå och
att ge nyanlända förutsättningar för etablering i det gotländska samhället.
Ungdomsavdelningens uppdrag är att bedriva ungdomsgårdar samt
ungkulturhus. Fältfritidsledare ingår med uppsökande uppdrag.
Kulturskolan Gotland är en frivillig verksamhet inom Region Gotland. Uppdraget
är att erbjuda undervisning och aktiviteter för barn, ungdomar och i mån av plats
även vuxna.
Studieförbundens kommunala bidrag hanteras inom ramen för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens ansvar. Förening eller enskild kulturutövare kan
samarbeta med studieförbund och få hjälp med till exempel lokaler, studiematerial,
resor eller arrangemang av kulturprogram

1

Skollagen omfattar skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (inkl. svenska för invandrare), särskild
utbildning för vuxna samt barn och elevhälsan. Skollagen beskriver även det kommunala aktivitetsansvaret
för ungdomar.
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2.1.3 Nulägesbeskrivning

I verksamhetsplan 2022 anges prioriterade aktiviteter som kopplas till övergripande mål
från styrkort. I de rapporter, utvärderingar och analyser som förvaltningen hittills
genomfört under 2021 har följande förändringar fastställts;
 Anpassning av antalet mål och aktiviteter för respektive avdelning och verksamhet.
Alla kan inte genomföra alla aktiviteter men alla kan göra någon
 Nytillkomna och uppdaterade aktiviteter vilket delvis leder till omprioritering
jämfört med 2021
 Arbeta för möjlighet till långsiktigt förbättringsarbete med utvalda mål och
aktiviteter.
2.1.4 Samhälle

Att skapa en god lärmiljö för livslångt lärande som leder till att elever och studerande
fullföljer sina studier och därigenom får goda förutsättningar för en positiv framtid, arbete
och delaktighet i samhällslivet är prioriterat. Värdegrundsarbete med allas lika värde, arbete
med trygghet och goda relationer samt ett strategiskt genusarbete är grundläggande i
förvaltningens arbete.
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionens lag i Sverige. Barnkonventionens
grundprinciper är
 Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
 Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som
bedöms vara barnets bästa.
 Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt,
andligt, moraliskt och socialt.
 Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor
som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och
mognad.
Förvaltningens arbete med barnkonventionen skall följas upp i den löpande
verksamhetsuppföljningen inom förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Vilket finns
möjlighet att göra inom ramen för mål 1 och 2.
2.1.5 Likvärdighet

Likvärdighet är ett prioriterat område inom förvaltningens alla verksamheter. 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 och deltagarnas
förutsättningar är centrala delar. Grundskolenheterna bedöms dock i dag inte ha tillräckliga
förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning. Bedömningen grundar sig på att tillgången
till legitimerad och behörig lärarpersonal samt tillgång till en samlad barn- och elevhälsa
som även kan arbeta förebyggande, skiljer sig åt mellan skolenheter. Även förutsättningarna
att erbjuda särskilt stöd i den form eller den omfattning som bäst gynnar elevens
kunskapsutveckling varierar. Även förskolan har förbättringsområden och där pågår ett
långsiktigt förbättringsarbete för en likvärdigare förskola. Prioriterade områden är;
ledningsorganisation, arbetsmiljö, arbetstid, kompetensförsörjning, kompetensutveckling
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och ekonomi.
Genom verksamhetsplanen görs uppföljning av förvaltningens arbete med likvärdighet.
2.1.6 Läroplan

Läroplan och kursplaner styr utbildningen och undervisningen i skolan och beslutas av
regeringen. De är också avgörande för likvärdigheten i skolan.
Regeringen har beslutat om ändrade läroplaner och kursplaner för grundskolan och
grundsärskolan från och med 1/7–212. Under läsåret 21/22 genomförs det därför, inom
grund- och särskolan, ett utbildnings- och implementeringsarbete inför höstterminen 2022
vilket återrapporteras till nämnd. Läroplansändringar görs även inom kunskapsområdet
som i dag kallas sex och samlevnad för alla skolformer utom förskolan. Där ändringar görs
blir det nya namnet sexualitet, samtycke och relationer3. Syftet är att förbättra kvaliteteten
och stärka likvärdigheten i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer samt
maktstrukturer kopplade till kön och föreställningar om hedersrelaterat våld och förtryck.
Begreppen har sedan 2011 fått en större plats och inkluderats i fler kurs- och ämnesplaner.
Arbetet med normer och jämställdhet ingår även i skolans värdegrunds- och
kunskapsuppdrag, och blir därmed alla lärares ansvar.
I förarbetet till verksamhetsplan-22 har förvaltningen gjort bedömningen att detta är ett
utvecklingsområde för några skolformer. Arbetet följs upp under kommande år vilket görs
inom ramen för prioriterad aktivitet under mål 2
2.1.7 God och Nära Vård

För att klara av att möta framtidens hälsoutmaningar samt ökande vård och omsorgsbehov
är det helt avgörande att fokus framåt ligger på att i samverkan stärka förutsättningar för en
god hälsa. God och nära vård handlar om en systemomställning till syfte att säkerställa en
god och jämlik hälsa för invånarna på Gotland. Arbetet med omställningen pågår nationellt
såväl som lokalt. Den demografiska utvecklingen på Gotland innebär att en omställning är
särskilt angelägen, då vi redan idag har en större andel äldre än övriga regioner och den
andelen kommer att bli än större. Det är en långsiktig stegvis process som kommer att
kräva stor uthållighet från alla inblandade. Invånare, medarbetare, verksamheter och
politiker behöver arbeta tillsammans. Gotlands litenhet och fördelar av att vara en samlad
region /kommun ger goda förutsättningar till överblickbarhet, samarbete och integrerade
lösningar. En gemensam regional färdplan är framtagen i samverkan och är beslutad av
Regionfullmäktige våren 2021. Färdplanen pekar ut inom vilka områden omställning
behöver göras och anger övergripande aktiviteter med tyngdpunkt på de närmaste två åren.
Aktiviteterna kopplas sedan ihop med respektive förvaltnings verksamhetsplan.
2.1.8 Samverkan för Social Hållbarhet

Region Gotland ska skapa förutsättningar för en hållbar social utveckling och
måluppfyllelse enligt styrkortet och antagna program som berör social hållbarhet så som
program för God jämlik jämställd hälsa. Samverkan för social hållbarhet görs bland annat
genom att skapa en regionintern, effektiv, tvärsektoriell samverkan och styrning mot dessa
Ändrade läroplaner och kursplaner hösten 2022; https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/aktuella-forandringar-pagrundskoleniva/andrade-laroplaner-och-kursplaner-hosten-2022
3 Ändringar i läroplanerna om sexualitet, samtycke och relationer; https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverketsprioriterade-omraden/laro--kurs--och-amnesplaner-som-andras/andringar-om-sexualitet-samtycke-och-relationer-i-laroplanerna
2
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mål. I Region Gotlands nätverk ”Strategisk samverkan för social hållbarhet” har det under året
tagits fram två förvaltningsgemensamma aktivitetsområden att samverka kring;


Fysisk aktivitet



Barn och ungas upplevelse av motivation till utbildning.

Varje förvaltning bidrar här genom att under forma aktivitet/er under i första hand
 Mål 2: Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har
goda uppväxtvillkor
Inom UAF skriver vi även in aktivitet under Mål 14 till det förvaltningsgemensamma
arbetet. Den bedöms bidra till ökad upplevelse av motivation till utbildning samtidigt som
vi arbetar aktivt och strategiskt inom området kompetensförsörjning
 Mål 14: Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
2.1.9 Uppdrag Fullföljd utbildning - Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Detta är namnet på SKR:s samlade arbete för att öka andelen unga som fullföljer sina
gymnasiestudier. Alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning för att öka
möjligheterna till fortsatta studier eller till arbete. Cirka 98 procent av alla ungdomar i
Sverige påbörjar en gymnasieutbildning. Samtidigt är det alltför många elever som inte
fullföljer sina studier i grundskolan, eller lämnar gymnasieskolan utan en gymnasieexamen
eller ett studiebevis som omfattar minst 2 500 gymnasiepoäng. Vikten av en slutförd
gymnasieutbildning kommer bli alltmer påtaglig framöver. Arbetet har pågått under 2021
och riktar sig till kommuner som vill göra en medveten och strategisk satsning för att
förbättra det förebyggande arbetet och ge fler unga möjligheter att bli behöriga till
gymnasiet och fullfölja sina studier. Programmet riktar sig till huvudmannanivå och dess
verksamheter inom grundskola, gymnasieskola samt det kommunala aktivitetsansvaret.
Inom förvaltningens samarbete med SKR och två andra kommuner (Mariestad och
Örebro) har olika förbättringsområden och goda insatser uppmärksammats vilket utmynnat
i utvecklingsplaner som på olika sätt ingår i verksamhetsplanens prioriterade aktiviteter
Digitaliseringen har under pandemin hamnat än mer i fokus. Förståelsen och intresset för
digitaliseringens olika områden och dess funktioner har ökat betydligt. Alla bör ges
möjlighet till en adekvat digital kompetens, vilket innebär att den egna digitala
kompetensen förändras över tid i takt med utvecklandet av såväl användande som verktyg.
Förvaltningen kan ta stora steg i den digitala utvecklingen genom att ta tillvara erfarenheter
och medarbetares engagemang.
Utvecklingsarbetet är till viss del regiongemensamt men förvaltningen har även att förhålla
sig till och vägledas av den ”Nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet”4. Strategins syfte
är att bidra till att utvecklingsarbetet sker strategiskt, systematiskt och kostnadseffektivt
inom hela skolväsendet.
Vuxenutbildning är en del inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarområde
där förändringstakten inom är fortsatt hög med statliga reformer och bidrag. Fortsatta
förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken påverkar den kommunala
Nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationelldigitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf
4
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vuxenutbildningen, Folkhögskolan samt avdelning arbetsliv- och etablering. En särskild
utbildning för vuxna är under uppbyggnad på Gotland och stora satsningar på
vuxenutbildningar genomförs kontinuerligt och kommer att fortsätta att genomföras vilket
även till viss del påverkar gymnasieskolan då samverkan mellan vuxenutbildning och
gymnasiet är en viktig del i utvecklingsarbetet.
2.1.10 Verksamhet

Det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen har en inarbetad struktur med
resultatinsamling, analysarbete och uppföljning för skolledare och chefer. Det finns dock
ett fortsatt behov av att öka delaktigheten och kunskapen i arbetet med analys och
uppföljning. Delar av verksamheterna behöver stöd, instruktioner och viss utbildning för
att ges möjlighet att utveckla arbetet med analys, uppföljning och utveckling.

2.1.11 Medarbetare

Kompetensförsörjningen inom skolan är en av de absolut viktigaste frågorna de kommande
åren och det har en 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 inom skolan.
Pensionsavgångar och brist på behörig personal är delar som i nuläget försvårar
förvaltningens möjligheter till god kompetensförsörjning. Utöver detta är det viktigt att
nämna bostadsbrist. När det inte finns bostäder att tillgå blir det svårt för förvaltningen att
rekrytera kompetens utifrån. Bostadsfrågan har blivit en starkt påverkande faktor som
behöver beaktas nogsamt i arbetet med kompetensförsörjning inom skolformerna men
även inom region Gotland som helhet.
Att arbeta hemifrån och på distans har blivit en naturlig del för flera inom regionen.
Medarbetare upplever att det finns både för- och nackdelar med att arbeta hemma.
Möjlighet till förbättrad logistik, att styra över sin egen arbetssituation och därmed få ihop
livspusslet på ett bättre sätt lyfts fram som fördelar. En del medarbetare känner sig dock
utanför gemenskapen och saknar tillgången till den spontana och informella kontakten
mellan medarbetare och chefer, som skapar goda relationer, ger mycket information och är
bra för den personliga utvecklingen. Detta upplevs många gånger svårt att uppnå via
formella digitala möten och skriven information.
Arbetsgivaren behöver kontinuerligt lyfta frågan om hur inflytande, tillit, delaktighet och
personlig utveckling bevaras och utvecklas samtidigt som möjlighet till arbete på distans
och god arbetsmiljö består. Att under lång tid utebli från det viktiga informella samspelet
med kollegor kan innebära en risk. Utveckling av hemarbete leder många gånger till mer
nöjda och produktiva medarbetare och skall inte hindras. Det är dock viktigt att vi
tillsammans utvecklar bra former för de som arbetar på distans och på kontoret. Det gäller
att motverka riskerna och ta tillvara de möjligheter som finns.
2.1.12 Ekonomi och lokalförsörjningsplanering

Nämndernas verksamheter har stora investeringsbehov när det gäller lokaler vilket
innefattar allt ifrån underhåll till nybyggnation. Förvaltningen behöver här även ta särskild
hänsyn till reformer inom vuxenutbildningen och med utgångspunkt från nulägesanalys
bedöma och säkerställa att dagens tillgång till lokaler är tillräcklig utifrån gjorda prognoser
eller om ytterligare investeringar kommer att krävas.
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Förvaltningens strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar
långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.
Lokalförsörjningsplaneringens övergripande mål är att uppnå en ändamålsenlig, effektiv
och säker verksamhetsmiljö samt en god arbetsmiljö, som bidrar till hög produktivitet och
kvalitet hos regionens verksamheter.
3 Mål, aktiviteter och program
Mål samt prioriterade aktiviteter
3.1.1 Social hållbarhet

Social hållbarhet
1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn
har goda uppväxtvillkor
3. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar

3.1.2 Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet
4. Ökad befolkning i arbetsför ålder
5. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela
Gotland
6. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön

3.1.3 Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet
7. Gotlands klimatavtryck minskar
8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemen
3.1.4 Kvalitet

Kvalitet
10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med
berörd verksamhet inom regionen
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt
bemötta
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång

9

Page 64 of 117

Utbildnnigs- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsplan 2022

3.1.5 Medarbetare

Medarbetare
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus

3.1.6 Prioriterade aktiviteter

Flertalet av koncernstyrkortets mål och tillhörande aktiviteter ingår i UAF:s ordinarie
statliga och kommunala uppdrag5 och allt redovisas inte i sammanställningen.
Mål och aktiviteter som redovisas i nedanstående tabell skall betraktas som prioriterade för
respektive avdelning under verksamhetsåret 2022. Efter samråd med avdelningar och
enheter har förvaltningsledningen beslutat att följande aktiviteter skall vara prioriterade.
Aktiviteterna redovisas med koppling till respektive mål.

Målområde Social Hållbarhet

Mål
Mål 1
Alla fullföljer gymnasiet
och har förutsättningar
för ett livslångt lärande

Aktivitet
Utifrån identifierat behov utbildar
förvaltningens verksamheter sina
medarbetare kontinuerligt inom
området tillgänglighet genom kollegialt
lärande. Alla ska kunna vara delaktiga i
en inkluderande verksamhet
Arbetar enligt gällande rutiner för väl
fungerande övergångar mellan och
inom skolformerna
Genom strategiskt arbete och
systematisk uppföljning arbetar
förvaltningen för att det vid varje
skolenhet skall finnas förutsättningar
för varje elev att få det särskilda stöd
som eleven behöver
Genomföra Uppdrag Fullföljd
utbildning - Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR)
Genom strategiskt arbete och
systematisk uppföljning utvecklas

5

Verksamhet
Arbetsliv och etablering,
Central förvaltning,
Fenomenalen,
Folkhögskolan, Förskolan,
gymnasiet, grundskolan,
kulturskolan, särskolan,
ungdomsavdelningen,
vuxenutbildningen
Barn-och elevhälsan,
Grundskola, särskola
Grundskola, central
förvaltning

Arbetsliv och etablering,
central förvaltning,
gymnasiet, grundskola
Arbetsliv och etablering
Barn- och elevhälsan,

Se kapitel 2, avsnitt 2.1.1 UAF:s statliga uppdrag och 2.1.2 UAF:s kommunala uppdrag
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samarbetet med och mellan
skolformer, myndigheter samt andra
aktörer av relevans för utbildning

central förvaltning,
Folkhögskolan,
Förskolan, grundskolan,
Fenomenalen, Gymnasiet,
särskolan,
ungdomsavdelningen,
vuxenutbildning
Verksamheter följs upp så att det finns Central förvaltning,
ett tillräckligt underlag för att analysera Särskolan och
tillgång och kvalitet på det
vuxenutbildningen
arbetsplatsförlagda lärandet (APL)
Inom vuxenutbildning, särskild
Vuxenutbildning
utbildning för vuxna samt
motsvarande utbildningar erbjuds
varje elev stöd och undervisning
utifrån sina individuella
utbildningsmål, behov och
förutsättningar
Framtagande av ”Arbetsplan för studieArbetsliv och etablering,
och yrkesvägledning inom RG” med
central förvaltning
tillhörande handlingsplan för
implementering
Implementera och arbeta med stöd av Grundskolan, Gymnasiet,
”Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning
vuxenutbildning,
inom RG”
folkhögskolan, särskolan
Mål 2
Hälso- och friskvårdsarbete och fysisk Arbetsliv och etablering,
aktivitet prioriteras. I syfte att öka
Barn- och elevhälsan,
Befolkningen har
likvärdiga förutsättningar välmående inom verksamheten och
central förvaltning,
för en god och jämlik
uppnå god hälsa för individen
Fenomenalen, förskolan,
hälsa och alla barn har
(God och Nära Vård, god jämställd
grundskolan,
jämlik hälsa, strategisk samverkan för vuxenutbildning,
goda uppväxtvillkor
social hållbarhet)
gymnasiet, folkhögskola,
särskola, arbetsliv och
etablering, kulturskola,
ungdomsavdelningen
Genom strategiskt arbete och
Barn- och elevhälsan,
systematisk uppföljning arbetar
Grundskolan
förvaltningen för att elevhälsans alla
kompetenser skall finnas i sådan
utsträckning att de, utifrån varje
enskild skolas behov, kan användas
främst förebyggande och
hälsofrämjande
Uppföljning och utvärdering av arbete Barn- och elevhälsan,
med delaktighet, integritet,
Förskolan, Grundskolan,
jämställdhet, sexualitet, samtycke och
särskolan, gymnasiet
relationer samt maktstrukturer
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kopplade till kön och föreställningar
om hedersrelaterat våld och förtryck6
Kvalitativt samarbete mellan Barnoch elevhälsan, Barn- och
ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och
Barnhabiliteringen som genomförs
enligt gemensamma rutiner
Aktörer inom ”Nätverket för
Pedagogiskt resursutbud” samlas och
samverkar för att arbeta vidare med att
utveckla kulturgarantin
Övergripande Elevhälsoplan
färdigställs, implementeras och blir
vägledande för verksamheterna
Krisplaner och handlingsplaner för
olika scenarios används som grund.
Utbildning och övningar genomförs

Barn- elevhälsan,
Grundskolan, särskolan

Kulturskolan

Central förvaltning, Barnoch elevhälsan
Central förvaltning

Målområde Ekonomisk hållbarhet

Mål
Mål 4
Ökad befolkning i
arbetsför ålder

Mål 5
Det finns goda
förutsättningar för att
starta, driva och utveckla
hållbara företag på hela
Gotland

Aktivitet
Resurstilldelning och
resursfördelningsmodell analyseras
och justeras kontinuerligt utifrån
förutsättningar för en likvärdig skola
inom Region Gotland
I samverkan med berörda aktörer
verka för effektfulla arbetslivsinsatser
som skapar möjligheter för individer
som står långt ifrån arbetslivet att
etablera sig i arbete och studier

Verksamhet
Central förvaltning/EC (i
samråd med skolchefer
och skolledare)

Utveckla samarbetsformer med
företag, näringslivsorganisationer
och/eller Regional utveckling inom
Regionstyrelseförvaltningen.
Konkreta åtgärder formeras i syfte att
bidra till hela Gotland

Vuxenutbildningen,
Kulturskolan

Arbetsliv och etablering,
central förvaltning

6

Ändringar i läroplanerna om sexualitet, samtycke och relationer; https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverketsprioriterade-omraden/laro--kurs--och-amnesplaner-som-andras/andringar-om-sexualitet-samtycke-och-relationer-i-laroplanerna
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Kartlägga, tydliggöra, utveckla och
kontinuerligt utvärdera arbets- och
ansvarsfördelning inom lokalområdet,
infrastruktur och IT, mellan UAF och
Teknikförvaltningen (TKF) och
Regionstyrelseförvaltningen (DiA)

Central förvaltning

Målområde Ekologisk hållbarhet

Mål
Mål 7
Gotlands
Klimatavtryck
minskar

Mål 8
Tillgången till vatten
av god kvalitet är
långsiktigt säkrad

Mål 9
Hållbara val bidrar till
ansvarsfullt
samhällsbyggande
som minskar
belastningen på
ekosystemen

Aktivitet
Varje arbetsplats arbetar för att
tillsammans med medarbetare, barn,
elever och deltagare minska
klimatavtryck och medvetandegöra
människans påverkan på miljön
Utbilda för ökad medvetenhet utifrån
agenda 2030
Medvetandegöra medarbetare, barn,
elever, deltagare och ungdomar om
vikten av vattnets betydelse för
människan, naturen och samhället
I samband med nybyggnationer,
ombyggnationer och underhåll alltid
beakta möjligheten att omhänderta
dagvatten för att möjliggöra
bevattning
Vid varje upphandling ska
hållbarhetsaspekter tas i beaktande

Verksamhet
Förskolan, grundskolan

Gymnasiet
Central förvaltning

Central förvaltning

Central förvaltning

Målområde Kvalitet

Mål
Mål 10
Alla som nyttjar
Region Gotlands
tjänster upplever att
det är lätt att komma
i kontakt med berörd
verksamhet inom
regionen

Aktivitet
Rutiner för bemanning/kontakt med
verksamheterna
Utveckla fler e-tjänster även på andra språk
Analys och uppföljning av servicemätningens
resultat. Därigenom planera för förbättringar i
verksamheterna
Utbilda medarbetare i grunder för
webbtillgänglighet och tillgänglighet i dokument.
Kontrollera tillgängligheten inom alla områden

Verksamhet
Särskola
Central förvaltning
Central förvaltning
Central förvaltning,
särskola
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Alla som nyttjar
Region Gotlands
tjänster kan vara
medskapande och blir
respektfullt bemötta

Mål 12
Hög kvalitet och
effektiva processer i
verksamhet och
tjänster säkras genom
ständiga
förbättringar,
digitalisering,
innovation och
förnyelsesprång

Verksamhetsplan 2022

Utveckla och implementera
förvaltningsövergripande
kommunikationsstrategi . Ramar och konkret
vägledning och verktyg för chefer och
medarbetare
Utforma förvaltningsgemensamt
”förväntansdokument”. Beskriver barn/elever
och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter
i förskola och skola
Arbeta enligt ”Handlingsplan digitalisering 2017
– 2022”

Införande av Objektsförvaltningsmodell. För att
Region Gotland på ett effektivare sätt ska kunna
fortsätta digitaliseringsresan. Säkerställa att lagar
och förordningar efterlevs.
Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, i vilket
verksamhet och måluppfyllelse noggrant
analyseras och synliggörs. Ligger till grund för
åtgärder då utvecklingsområden identifierats

Knyta forskning till pågående och planerade
projekt

Omvärldsbevaka för att förnya, förbättra samt
bygga strukturer som främjar innovation
Utveckla beställarkompetens. Öka förståelse och
kunskap för de olika rollerna som beställare
respektive leverantör har vid förändringar av
system och arbetssätt

Central förvaltning

Central förvaltning (i
samarbete med berörda
skolformer)
Central förvaltning,
Folkhögskolan,
grundskola,
Kulturskola, särskolan,
ungdomsavdelningen
Central förvaltning

Arbetsliv och
etablering Central
förvaltning, Barn- och
elevhälsan,
Fenomenalen,
Förskolan,
Folkhögskolan,
Grundskola, gymnasiet,
Kulturskola,
vuxenutbildning,
särskola,
ungdomsavdelningen
Central förvaltning,
Fenomenalen,
Förskola,
Folkhögskola,
Grundskola,
Gymnasiet,
Vuxenutbildningen,
Särskola
Central förvaltning,
Fenomenalen,
Förskola, särskola
Ungdomsavdelningen
Central förvaltning
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Målområde Medarbetare

Mål
Mål 13
Region Gotland
präglas av en
tillitsbaserad kultur

Aktivitet
Starkare verksamhetsperspektiv, större
delaktighet och tydlighet i beslutsprocesser,
utvecklingsinsatser och kompetensutveckling

Mål 14
Region Gotland
lyckas
kompetensförsörja
genom aktivt och
strategiskt arbete

Genomföra aktiviteter inom ramen för UAF:s
kompetensförsörjningsplan.

Mål 15
Region Gotland är en
hälsofrämjande
organisation där det
aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i
fokus

Fenomenalen görs mer delaktig i
kompetensutveckling för personal inom UAF
Aktivt lönebildningsarbete

Samordna genomförandet av EFS-projektet
”Framtidens barnskötare i fokus”
Förvaltningen ger råd och stöd till alla
regionens förvaltningar i arbetet med att
utveckla mottagandet av PRAO (praktisk
arbetslivsorientering) och APL
(arbetsplatsförlagt lärande)
Genomföra de aktiviteter som definieras i
handlingsplanen för ”lärares arbetsmiljö”
I tillämpliga delar genomföra de aktiviteter
som definieras i handlingsplanen för ”lärares
arbetsmiljö”, även för de medarbetare inom
UAF som inte direkt berörs av
arbetsgruppens arbete
Fortsatt översyn av verksamheternas
personella resurser. I syfte att minska behovet
av vikarier och därmed skapa en mer stabil
och hälsofrämjande organisation
Arbetsgivaren utvärderar och följer
kontinuerligt upp hur inflytande, tillit,
delaktighet och utveckling bevaras och
utvecklas samtidigt som möjlighet till
hemarbete och arbete på distans består

Verksamhet
Arbetsliv och
etablering, Barn- och
elevhälsan, Central
förvaltning,
folkhögskolan,
Fenomenalen,
förskola, grundskola,
gymnasiet,
kulturskolan,
särskola,
vuxenutbildning,
ungdomsavdelningen
Central förvaltning
I samarbete med
avdelningschefer och
enheter
Central förvaltning,
Fenomenalen
Central förvaltning
I samarbete med
avdelningschefer och
enheter
Central förvaltning
Central förvaltning

HR-centralt (i
samarbete med
avdelningschefer
HR-centralt (i
samarbete med
avdelningschefer
HR i samarbete med
berörda
avdelningschefer
Central förvaltning i
samarbete med
berörda chefer

15
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Övergripande strategier, program och planer
Varje avdelning och verksamhet, inom UAF, har möjlighet att besluta om tillämpliga
aktiviteter kopplade till nedanstående program/strategier, handlingsplaner



















Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019 - 2030
Färdplan God och Nära Vård
God och jämlik jämställd hälsa Region Gotland
Utvecklingsplan för Uppdrag Fullföljd Utbildning
Medarbetarundersökning UAF/Region Gotland
Kommunikationsstrategi UAF
Internationell strategi för Region Gotland
Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning i Region Gotlands skolor
Miljöprogram för Region Gotland
Likabehandlingspolicy Region Gotland
Region Gotlands Kulturplan 2021–2024
Nämndernas samrådsgrupp med organisationer för personer med
funktionsnedsättningar inom Region Gotland samt tillhörande arbetsplan
Handlingsplan för digitalisering 2017–2022
Handlingsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen – EU:s
Dataskyddsförordning
Psykisk hälsa och suicidprevention, Barn- och elevhälsan
Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor, Region Gotland
2019–2022
Handlingsplan psykisk hälsa
Handlingsplan Alkohol, narkotika och tobak

4 Uppföljning av verksamhetsplanen
Skollagens krav, nationella mål, övergripande planer, delårsrapporter och analysrapport
VÅR är en del av de underlag som används i framtagandet av verksamhetsplanen.
Uppföljning och analys av verksamhetsplanens indikatorer samt central sammanhållna
aktiviteter sker löpande under året. Slutligt resultat och måluppfyllelse redovisas i
verksamhetsberättelsen.
Kedjan för uppföljning illustreras nedan och utgörs av en omvänd styrkedja. Innehållet i
medarbetarkontraktet följs upp av enhetschef7. Innehållet i aktivitetsplanen på enhetsnivå
följs upp av avdelningschef och av förvaltningschef inom GVN:s ansvarsområde.
Genomförd uppföljning visar hur väl förvaltningens olika verksamheter når målen, vilka
utvecklingsområden som finns framöver samt vilka insatser som ska genomföras för att
öka måluppfyllelsen.

7

Med enhetschef menas rektor samt chef för respektive enhet
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Figur 5: Uppföljarkedjan

För de verksamheter som styrs av skollag är Skolverkets kvalitetshjul känt. Sveriges
kommuner och regioner (SKR) har även tagit fram en motsvarande modell som gäller alla
kommunalt styrda verksamheter, den så kallade styrsnurran.

Figur 6: SKL styrsnurra

Delårsrapport 2

Kunskapsresultaten sammanställs efter läsårets
slut. Med detta som underlag analyserar rektor
och chef den egna verksamhetens måluppfyllelse
samt följer upp enhetens aktivitetsplan. Analys
och uppföljning summeras i delår 2 och redovisas
till avdelningschef inom BUN:s område och till
rektorer inom GVN:s område. Avdelningschef
och rektorer bjuder in sina chefer och eventuellt
pedagoger till analysmöte med stöd från avdelning
stöd och utveckling. Med hjälp av
kunskapsresultat, chefers och rektorers analys och
uppföljning av enheters aktivitetsplan författas
kvalitetsavsnittet i delårsrapport 2. Slutligt resultat
och måluppfyllelse redovisas sedan i
verksamhetsberättelsen när alla resultat är
definitiva och fastställda.

17
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Analysrapport VÅR

verksamhetsplan år 2022.

På vårterminen mottar rektor på förskolor
resultat av föräldraenkäter. Vartannat år
mottar rektorer inom grundskola och
gymnasiet resultat av elevenkäter. Ingen
skriftlig analys av detta begärs in. Under
vårterminen kallar avdelning stöd- och
utveckling in till kvalitetsuppföljningssamtal
med alla rektorer och enhetschefer med
utgångspunkt i värdegrundsarbete.
Frågeställningar kopplade till mål och
prioriterade aktiviteter i verksamhetsplanen
diskuteras och/eller genomförda projekt följs
upp. ”Det som inte kan mätas” Enkätresultat
och kvalitetsuppföljningssamtal blir underlag
till analysrapport VÅR. Syftet är att utveckla
och säkerställa kvaliteten inom utbildningsoch arbetslivsförvaltningens verksamheter
samt rektors och enhetschefers systematiska
kvalitetsarbete på enhetsnivå. Analysrapport
VÅR är ett av underlagen till

5 Budget
Instruktion:
Nedan presenteras beslutad budget. Som rapportobjekt att använda finns driftsbudget
redovisad per kontogrupp, organisation eller verksamhet samt investeringsbudget redovisad
per kontogrupp eller projekt.

6 Medarbetare
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 utbildad, behörig personal. Till detta tillkommer vetskapen om att universiteten inte
kommer att utbilda i tillräcklig omfattning för att möta behoven framåt och detta gäller
samtliga skolformer. Behoven av ersättningsrekryteringar vid pensionsavgångar ökar också.
Även yrkeslärare för gymnasiet skall nämnas i sammanhanget då den kategorin har varit
och är en grupp där det är svårt att rekrytera. Förutom lärare finns andra yrkesgrupper där
det också råder brist, till exempel studie- och yrkesvägledare och flera av barn- och
elevhälsans yrkesgrupper. Det är viktigt med ett brett angreppssätt för att behålla och

18
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attrahera nya medarbetare. Det inbegriper områden som arbetsmiljö, arbetsmetoder,
lönebildning och ledarskap.

7 Indikatorer
(preliminärt klar i december)
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1 Förskola
1.1

Målområde social hållbarhet

MÅL
MÅL 1
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande

AKTIVITET
Utifrån identifierat behov utbildar förvaltningens verksamheter sina medarbetare kontinuerligt inom området tillgänglighet genom kollegialt lärande. Alla ska kunna vara delaktiga i en
inkluderande verksamhet
Genom strategiskt arbete och systematisk
uppföljning utvecklas samarbetet med och
mellan skolformer, myndigheter samt andra
aktörer av relevans för utbildning.
Hälso- och friskvårdsarbete och fysisk aktivitet prioriteras. I syfte att öka välmående inom
verksamheten och uppnå god hälsa för individen (God och Nära Vård, god jämställd jäm-

MÅL 2
Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och
alla barn har goda uppväxtvillkor

lik hälsa, strategisk samverkan för social hållbarhet)

Uppföljning och utvärdering av arbete med
delaktighet, integritet, jämställdhet, sexualitet,
samtycke och relationer samt maktstrukturer
kopplade till kön och föreställningar om hedersrelaterat våld och förtryck1
1.2

Målområde Ekologisk hållbarhet

MÅL
Mål 7
Gotlands Klimatavtryck minskar

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum 2021-10-26

1.3

AKTIVITET
Varje arbetsplats arbetar för att tillsammans
med medarbetare, barn, elever och deltagare
minska klimatavtryck och medvetandegöra
människans påverkan på miljön

Målområde Kvalitet

MÅL
Mål 12
Hög kvalitet och effektiva processer i
verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång

AKTIVITET
Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, i vilket verksamhet och måluppfyllelse noggrant
analyseras och synliggörs. Ligger till grund
för åtgärder då utvecklingsområden identifierats
Knyta forskning till pågående och planerade
projekt.

Ändringar i läroplanerna om sexualitet, samtycke och relationer; https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/laro--kurs--och-amnesplaner-som-andras/andringar-om-sexualitet-samtycke-ochrelationer-i-laroplanerna
1
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Målområde Medarbetare

MÅL
Mål 13
Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

AKTIVITET
Starkare verksamhetsperspektiv, större delaktighet och tydlighet i beslutsprocesser, utvecklingsinsatser och kompetensutveckling

2 Grundskola
2.1

Målområde social hållbarhet

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum 2021-10-26

Mål
Mål 1
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande

Mål 2
Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor

Aktivitet
Utifrån identifierat behov utbildar förvaltningens verksamheter sina medarbetare kontinuerligt inom området tillgänglighet genom kollegialt lärande. Alla ska kunna vara delaktiga i en inkluderande verksamhet
Arbetar enligt gällande rutiner för väl fungerande övergångar mellan och inom skolformerna
Genom strategiskt arbete och systematisk uppföljning arbetar förvaltningen för att det vid
varje skolenhet skall finnas förutsättningar för
varje elev att få det särskilda stöd som eleven
behöver
Genomföra Uppdrag Fullföljd
utbildning - Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR)
Genom strategiskt arbete och systematisk uppföljning utvecklas samarbetet med och mellan
skolformer, myndigheter samt andra aktörer av
relevans för utbildning
Implementera och arbeta med stöd av
”Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning inom RG”
Hälso- och friskvårdsarbete och fysisk aktivitet
prioriteras. I syfte att öka välmående inom
verksamheten och uppnå god hälsa för individen (God och Nära Vård, god jämställd jämlik
hälsa, strategisk samverkan för social hållbarhet)

Genom strategiskt arbete och systematisk uppföljning arbetar förvaltningen för att elevhälsans alla kompetenser skall finnas i sådan utsträckning att de, utifrån varje enskild skolas behov, kan användas främst förebyggande och
hälsofrämjande

Page 79 of 117

4 (19)

Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

Mål och aktiviteter VP2022

Uppföljning och utvärdering av arbete med delaktighet, integritet, jämställdhet, sexualitet, samtycke och relationer samt maktstrukturer kopplade till kön och föreställningar om hedersrelaterat våld och förtryck2
2.2

Målområde Ekologisk hållbarhet

MÅL
Mål 7
Gotlands Klimatavtryck minskar

2.3

Målområde Kvalitet

MÅL
Mål 12
Hög kvalitet och effektiva processer
i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång

2.4

AKTIVITET
Varje arbetsplats arbetar för att tillsammans med
medarbetare, barn, elever och deltagare minska
klimatavtryck och medvetandegöra människans
påverkan på miljön

Aktivitet
Arbeta enligt ”Handlingsplan digitalisering 2017
– 2022”
Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, i vilket
verksamhet och måluppfyllelse noggrant analyseras och synliggörs. Ligger till grund för åtgärder
då utvecklingsområden identifierats
Knyta forskning till pågående och planerade projekt

Målområde Medarbetare

MÅL
Mål 13
Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

AKTIVITET
Starkare verksamhetsperspektiv, större delaktighet och tydlighet i beslutsprocesser, utvecklingsinsatser och kompetensutveckling

3 Kulturskola

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum 2021-10-26

3.1

Målområde Social hållbarhet

MÅL
Mål 1
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Mål 2
Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik

AKTIVITET
Utifrån identifierat behov utbildar förvaltningens
verksamheter sina medarbetare kontinuerligt
inom området tillgänglighet genom kollegialt lärande. Alla ska kunna vara delaktiga i en inkluderande verksamhet
Hälso- och friskvårdsarbete och fysisk aktivitet
prioriteras. I syfte att öka välmående inom verksamheten och uppnå god hälsa för individen

Ändringar i läroplanerna om sexualitet, samtycke och relationer; https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/laro--kurs--och-amnesplaner-som-andras/andringar-om-sexualitet-samtycke-ochrelationer-i-laroplanerna
2
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hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor

3.2

Aktörer inom ”Nätverket för Pedagogiskt resursutbud” samlas och samverkar för att arbeta vidare med att utveckla kulturgarantin

AKTIVITET
Utveckla samarbetsformer med företag, näringslivsorganisationer och/eller Regional utveckling
inom Regionstyrelseförvaltningen. Konkreta åtgärder formeras i syfte att bidra till hela Gotland.

Målområde Kvalitet

MÅL
Mål 12
Hög kvalitet och effektiva processer
i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
3.4

(God och Nära Vård, god jämställd jämlik hälsa,
strategisk samverkan för social hållbarhet)

Målområde Ekonomisk hållbarhet

MÅL
Mål 5
Det finns goda förutsättningar för att
starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland
3.3

Mål och aktiviteter VP2022

Aktivitet
Arbeta enligt ”Handlingsplan digitalisering 2017
– 2022”
Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, i vilket
verksamhet och måluppfyllelse noggrant analyseras och synliggörs. Ligger till grund för åtgärder
då utvecklingsområden identifierats

Målområde Medarbetare

MÅL
Mål 13
Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

AKTIVITET
Starkare verksamhetsperspektiv, större delaktighet och tydlighet i beslutsprocesser, utvecklingsinsatser och kompetensutveckling

4 Särskola

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum 2021-10-26

4.1

Målområde Social hållbarhet

MÅL
MÅL 1
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande

AKTIVITET
Utifrån identifierat behov utbildar förvaltningens
verksamheter sina medarbetare kontinuerligt
inom området tillgänglighet genom kollegialt lärande. Alla ska kunna vara delaktiga i en inkluderande verksamhet
Arbetar enligt gällande rutiner för väl fungerande
övergångar mellan och inom skolformerna
Genom strategiskt arbete och systematisk uppföljning utvecklas samarbetet med och mellan
skolformer, myndigheter samt andra aktörer av
relevans för utbildning
Verksamheter följs upp så att det finns ett tillräckligt underlag för att analysera tillgång och
kvalitet på det arbetsplatsförlagda lärandet (APL)
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MÅL 2
Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum 2021-10-26

4.2

Mål och aktiviteter VP2022

Implementera och arbeta med stöd av
”Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning inom RG”
Hälso- och friskvårdsarbete och fysisk aktivitet
prioriteras. I syfte att öka välmående inom verksamheten och uppnå god hälsa för individen
(God och Nära Vård, god jämställd jämlik
hälsa, strategisk samverkan för social hållbarhet)
Uppföljning och utvärdering av arbete med delaktighet, integritet, jämställdhet, sexualitet, samtycke och relationer samt maktstrukturer kopplade till kön och föreställningar om hedersrelaterat våld och förtryck3
Kvalitativt samarbete mellan Barn- och elevhälsan, Barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten
och Barnhabiliteringen som genomförs enligt gemensamma rutiner

Målområde Kvalitet

MÅL
Mål 10
Alla som nyttjar Region Gotlands
tjänster upplever att det är lätt att
komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen

Aktivitet
Rutiner för bemanning/kontakt med verksamheterna
Utbilda medarbetare i grunder för webbtillgänglighet och tillgänglighet i dokument. Kontrollera
tillgängligheten inom alla områden

Mål 12
Hög kvalitet och effektiva processer
i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång

Arbeta enligt ”Handlingsplan digitalisering 2017
– 2022”
Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, i vilket
verksamhet och måluppfyllelse noggrant analyseras och synliggörs. Ligger till grund för åtgärder
då utvecklingsområden identifierats
Knyta forskning till pågående och planerade
projekt
Omvärldsbevaka för att förnya, förbättra samt
bygga strukturer som främjar innovation

4.3

Målområde Medarbetare

MÅL
Mål 13
Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

AKTIVITET
Starkare verksamhetsperspektiv, större delaktighet och tydlighet i beslutsprocesser, utvecklingsinsatser och kompetensutveckling

Ändringar i läroplanerna om sexualitet, samtycke och relationer; https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/laro--kurs--och-amnesplaner-som-andras/andringar-om-sexualitet-samtycke-ochrelationer-i-laroplanerna
3
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Mål och aktiviteter VP2022

5 Fenomenalen
5.1

Målområde Social hållbarhet

MÅL
MÅL 1
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande

MÅL 2
Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor
5.2

AKTIVITET
Utifrån identifierat behov utbildar förvaltningens
verksamheter sina medarbetare kontinuerligt
inom området tillgänglighet genom kollegialt lärande. Alla ska kunna vara delaktiga i en inkluderande verksamhet
Genom strategiskt arbete och systematisk uppföljning utvecklas samarbetet med och mellan
skolformer, myndigheter samt andra aktörer av
relevans för utbildning
Hälso- och friskvårdsarbete och fysisk aktivitet
prioriteras. I syfte att öka välmående inom verksamheten och uppnå god hälsa för individen
(God och Nära Vård, god jämställd jämlik hälsa,
strategisk samverkan för social hållbarhet)

Målområde Kvalitet

MÅL
Mål 12
Hög kvalitet och effektiva processer
i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång

Aktivitet
Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, i vilket
verksamhet och måluppfyllelse noggrant analyseras och synliggörs. Ligger till grund för åtgärder
då utvecklingsområden identifierats
Knyta forskning till pågående och planerade projekt

Omvärldsbevaka för att förnya, förbättra samt
bygga strukturer som främjar innovation

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum 2021-10-26

5.3

Målområde Medarbetare

MÅL
Mål 13
Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

AKTIVITET
Starkare verksamhetsperspektiv, större delaktighet och tydlighet i beslutsprocesser, utvecklingsinsatser och kompetensutveckling

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

AKTIVITET
Fenomenalen görs mer delaktig i
kompetensutveckling för personal inom UAF
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Mål och aktiviteter VP2022

6 Stöd- och utveckling
6.1

Målområde Social hållbarhet

MÅL
MÅL 1
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum 2021-10-26

MÅL 2
Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor

MÅL 3
Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
6.2

AKTIVITET
Utifrån identifierat behov utbildar förvaltningens
verksamheter sina medarbetare kontinuerligt
inom området tillgänglighet genom kollegialt lärande. Alla ska kunna vara delaktiga i en inkluderande verksamhet
Genom strategiskt arbete och systematisk uppföljning arbetar förvaltningen för att det vid varje
skolenhet skall finnas förutsättningar för varje
elev att få det särskilda stöd som eleven behöver
Utveckla strategier för att främja
övergångar till studier eller arbete och
därigenom öka genomströmningen
inom Introduktionsprogrammen
Genom strategiskt arbete och systematisk uppföljning utvecklas samarbetet med och mellan
skolformer, myndigheter samt andra aktörer av
relevans för utbildning
Verksamheter följs upp så att det finns ett tillräckligt underlag för att analysera tillgång och
kvalitet på det arbetsplatsförlagda lärandet (APL)
Framtagande av ”Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning inom RG” med tillhörande handlingsplan
för implementering
Hälso- och friskvårdsarbete och fysisk aktivitet
prioriteras. I syfte att öka välmående inom verksamheten och uppnå god hälsa för individen
(God och Nära Vård, god jämställd jämlik hälsa,
strategisk samverkan för social hållbarhet)

Övergripande Elevhälsoplan färdigställs, implementeras och blir vägledande för verksamheterna
Krisplaner och handlingsplaner för olika scenarios används som grund. Utbildning och övningar genomförs

Målområde Social hållbarhet

MÅL 4
Ökad befolkning i arbetsför ålder

Resurstilldelning och resursfördelningsmodell
analyseras och justeras kontinuerligt utifrån förutsättningar för en likvärdig skola inom Region
Gotland
I samverkan med berörda aktörer verka för effektfulla arbetslivsinsatser som skapar möjligheter för individer som står långt ifrån arbetslivet
att etablera sig i arbete och studier
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6.3

Målområde Ekonomisk hållbarhet

MÅL
Mål 6
Det finns goda förutsättningar för ett
offensivt bostadsbyggande över hela
ön
6.4

Mål och aktiviteter VP2022

AKTIVITET
Kartlägga, tydliggöra, utveckla och kontinuerligt
utvärdera arbets- och ansvarsfördelning inom lokalområdet, infrastruktur och IT, mellan UAF
och Teknikförvaltningen (TKF) och Regionstyrelseförvaltningen (DiA)

Målområde Ekologisk hållbarhet

MÅL
Mål 8
Tillgången till vatten av god kvalitet
är långsiktigt säkrad

AKTIVITET
Medvetandegöra medarbetare, barn, elever, deltagare och ungdomar om vikten av vattnets betydelse för människan, naturen och samhället
I samband med nybyggnationer, ombyggnationer
och underhåll alltid beakta möjligheten att omhänderta dagvatten för att möjliggöra bevattning

Mål 9
Hållbara val bidrar till ansvarsfullt
samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum 2021-10-26

6.5

Vid varje upphandling ska hållbarhetsaspekter tas
i beaktande

Målområde Kvalitet

MÅL
Mål 10
Alla som nyttjar Region Gotlands
tjänster upplever att det är lätt att
komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen

Aktivitet
Utveckla fler e-tjänster även på andra språk
Analys och uppföljning av servicemätningens resultat. Därigenom planera för förbättringar i verksamheterna
Utbilda medarbetare i grunder för webbtillgänglighet och tillgänglighet i dokument. Kontrollera tillgängligheten inom alla områden

Mål 11
Alla som nyttjar Region Gotlands
tjänster kan vara medskapande och
blir respektfullt bemötta

Utveckla och implementera förvaltningsövergripande kommunikationsstrategi . Ramar och konkret vägledning och verktyg för chefer och medarbetare
Utforma förvaltningsgemensamt ”förväntansdokument”. Beskriver barn/elever och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter i förskola och
skola
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Mål 12
Hög kvalitet och effektiva processer
i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång

Mål och aktiviteter VP2022

Arbeta enligt ”Handlingsplan digitalisering 2017 –
2022”
Införande av Objektsförvaltningsmodell. För att
Region Gotland på ett effektivare sätt ska kunna
fortsätta digitaliseringsresan. Säkerställa att lagar
och förordningar efterlevs.
Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, i vilket
verksamhet och måluppfyllelse noggrant analyseras och synliggörs. Ligger till grund för åtgärder då
utvecklingsområden identifierats
Knyta forskning till pågående och planerade projekt
Omvärldsbevaka för att förnya, förbättra samt
bygga strukturer som främjar innovation
Utveckla beställarkompetens. Öka förståelse och
kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör har vid förändringar av system och arbetssätt

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum 2021-10-26

6.6

Målområde Medarbetare

MÅL
Mål 13
Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

AKTIVITET
Starkare verksamhetsperspektiv, större delaktighet och tydlighet i beslutsprocesser, utvecklingsinsatser och kompetensutveckling

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

AKTIVITET
Fenomenalen görs mer delaktig i
kompetensutveckling för personal inom UAF
Förvaltningen ger råd och stöd till alla regionens
förvaltningar i arbetet med att utveckla
mottagandet av PRAO (praktisk arbets
livsorientering) och APL
(arbetsplatsförlagt lärande)

7 HR-avdelningen
7.1

Målområde Medarbetare

MÅL
Mål 13
Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

AKTIVITET
Starkare verksamhetsperspektiv, större delaktighet och tydlighet i beslutsprocesser, utvecklingsinsatser och kompetensutveckling

Mål 14
Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt
arbete

Genomföra aktiviteter inom ramen för UAF:s
kompetensförsörjningsplan
Aktivt lönebildningsarbete
Samordna genomförandet av EFS-projektet
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Mål och aktiviteter VP2022

”Framtidens barnskötare i fokus”
Mål 15
Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i
fokus

Genomföra de aktiviteter som definieras i handlingsplanen för ”lärares arbetsmiljö”.
I tillämpliga delar genomföra de aktiviteter som
definieras i handlingsplanen för ”lärares arbetsmiljö”, även för de medarbetare inom UAF som
inte direkt berörs av arbetsgruppens arbete
Fortsatt översyn av verksamheternas personella
resurser. I syfte att minska behovet av vikarier
och därmed skapa en mer stabil och hälsofrämjande organisation
Arbetsgivaren utvärderar och följer kontinuerligt
upp hur inflytande, tillit, delaktighet och utveckling bevaras och utvecklas samtidigt som möjlighet till hemarbete och arbete på distans består

8 Barn- och elevhälsa
8.1

Målområde Social hållbarhet

MÅL
MÅL 1
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum 2021-10-26

MÅL 2
Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor

AKTIVITET
Arbetar enligt gällande rutiner för väl fungerande
övergångar mellan och inom skolformerna
Genom strategiskt arbete och systematisk uppföljning utvecklas samarbetet med och mellan
skolformer, myndigheter samt andra aktörer av
relevans för utbildning
Hälso- och friskvårdsarbete och fysisk aktivitet
prioriteras. I syfte att öka välmående inom verksamheten och uppnå god hälsa för individen
(God och Nära Vård, god jämställd jämlik hälsa,
strategisk samverkan för social hållbarhet)

Genom strategiskt arbete och systematisk uppföljning arbetar förvaltningen för att elevhälsans
alla kompetenser skall finnas i sådan utsträckning
att de, utifrån varje enskild skolas behov, kan användas främst förebyggande och hälsofrämjande
Kvalitativt samarbete mellan Barn- och elevhälsan, Barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten
och Barnhabiliteringen som genomförs enligt gemensamma rutiner
Övergripande Elevhälsoplan färdigställs, implementeras och blir vägledande för verksamheterna
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8.2

Målområde Kvalitet

MÅL
Mål 12
Hög kvalitet och effektiva processer
i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
8.3

Mål och aktiviteter VP2022

Aktivitet
Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, i vilket
verksamhet och måluppfyllelse noggrant analyseras och synliggörs. Ligger till grund för åtgärder
då utvecklingsområden identifierats

Målområde Medarbetare

MÅL
Mål 13
Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

AKTIVITET
Starkare verksamhetsperspektiv, större delaktighet och tydlighet i beslutsprocesser, utvecklingsinsatser och kompetensutveckling

9 Arbetsliv och etablering
9.1

Målområde Social hållbarhet

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum 2021-10-26

MÅL
MÅL 1
Alla fullföljer gymnasiet och har
förutsättningar för ett livslångt lärande

MÅL 2
Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor
9.2

AKTIVITET
Utifrån identifierat behov utbildar förvaltningens
verksamheter sina medarbetare kontinuerligt inom
området tillgänglighet genom kollegialt lärande.
Alla ska kunna vara delaktiga i en inkluderande
verksamhet
Genom strategiskt arbete och systematisk uppföljning utvecklas samarbetet med och mellan skolformer, myndigheter samt andra aktörer av relevans
för utbildning
Genomföra Uppdrag Fullföljd
utbildning - Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR)
Framtagande av ”Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning inom RG” med tillhörande handlingsplan för
implementering
Hälso- och friskvårdsarbete och fysisk aktivitet prioriteras. I syfte att öka välmående inom verksamheten och uppnå god hälsa för individen
(God och Nära Vård, god jämställd jämlik hälsa,
strategisk samverkan för social hållbarhet)

Målområde Social hållbarhet

MÅL 4
Ökad befolkning i arbetsför ålder

I samverkan med berörda aktörer verka för effektfulla arbetslivsinsatser som skapar möjligheter för individer som står långt ifrån arbetslivet
att etablera sig i arbete och studier
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9.3

Målområde Kvalitet

MÅL
Mål 12
Hög kvalitet och effektiva processer
i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
9.4

Mål och aktiviteter VP2022

Aktivitet
Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, i vilket
verksamhet och måluppfyllelse noggrant analyseras och synliggörs. Ligger till grund för åtgärder
då utvecklingsområden identifierats

Målområde Medarbetare

MÅL
Mål 13
Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

AKTIVITET
Starkare verksamhetsperspektiv, större delaktighet och tydlighet i beslutsprocesser, utvecklingsinsatser och kompetensutveckling

10 Gymnasiet
10.1 Målområde Social hållbarhet

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum 2021-10-26

MÅL
MÅL 1
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande

MÅL 2
Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor

AKTIVITET
Utifrån identifierat behov utbildar förvaltningens
verksamheter sina medarbetare kontinuerligt
inom området tillgänglighet genom kollegialt lärande. Alla ska kunna vara delaktiga i en inkluderande verksamhet
Genomföra Uppdrag Fullföljd
utbildning - Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR)
Genom strategiskt arbete och systematisk uppföljning utvecklas samarbetet med och mellan
skolformer, myndigheter samt andra aktörer av
relevans för utbildning
Implementera och arbeta med stöd av ”Arbetsplan
för studie- och yrkesvägledning inom RG”
Hälso- och friskvårdsarbete och fysisk aktivitet
prioriteras. I syfte att öka välmående inom verksamheten och uppnå god hälsa för individen
(God och Nära Vård, god jämställd jämlik hälsa,
strategisk samverkan för social hållbarhet)

Uppföljning och utvärdering av arbete med delaktighet, integritet, jämställdhet, sexualitet, samtycke och relationer samt maktstrukturer kopplade till kön och föreställningar om hedersrelaterat våld och förtryck4

Ändringar i läroplanerna om sexualitet, samtycke och relationer; https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/laro--kurs--och-amnesplaner-som-andras/andringar-om-sexualitet-samtycke-ochrelationer-i-laroplanerna
4
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Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

Mål och aktiviteter VP2022

10.2 Målområde Ekologisk hållbarhet

MÅL 7
Gotlands Klimatavtryck minskar

Utbilda för ökad medvetenhet utifrån agenda
2030

10.3 Målområde Kvalitet

MÅL
Mål 12
Hög kvalitet och effektiva processer
i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång

Aktivitet
Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, i vilket
verksamhet och måluppfyllelse noggrant analyseras och synliggörs. Ligger till grund för åtgärder
då utvecklingsområden identifierats
Knyta forskning till pågående och planerade projekt

10.4 Målområde Medarbetare

MÅL
Mål 13
Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

AKTIVITET
Starkare verksamhetsperspektiv, större delaktighet och tydlighet i beslutsprocesser, utvecklingsinsatser och kompetensutveckling

11 Vuxenutbildningen
11.1 Målområde Social hållbarhet

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum 2021-10-26

MÅL
MÅL 1
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande

MÅL 2
Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor

AKTIVITET
Utifrån identifierat behov utbildar förvaltningens
verksamheter sina medarbetare kontinuerligt
inom området tillgänglighet genom kollegialt lärande. Alla ska kunna vara delaktiga i en inkluderande verksamhet
Genom strategiskt arbete och systematisk uppföljning utvecklas samarbetet med och mellan
skolformer, myndigheter samt andra aktörer av
relevans för utbildning
Verksamheter följs upp så att det finns ett tillräckligt underlag för att analysera tillgång och
kvalitet på det arbetsplatsförlagda lärandet (APL)
Inom vuxenutbildning, särskild utbildning för
vuxna samt motsvarande utbildningar erbjuds
varje elev stöd och undervisning utifrån sina individuella utbildningsmål, behov och förutsättningar
Implementera och arbeta med stöd av ”Arbetsplan
för studie- och yrkesvägledning inom RG”
Hälso- och friskvårdsarbete och fysisk aktivitet
prioriteras. I syfte att öka välmående inom verksamheten och uppnå god hälsa för individen
(God och Nära Vård, god jämställd jämlik hälsa,
strategisk samverkan för social hållbarhet)
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Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

Mål och aktiviteter VP2022

11.2 Målområde Social hållbarhet

Mål 5
Det finns goda förutsättningar för att
starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland

Utveckla samarbetsformer med företag, näringslivsorganisationer och/eller Regional utveckling
inom Regionstyrelseförvaltningen. Konkreta åtgärder formeras i syfte att bidra till hela Gotland

11.3 Målområde Kvalitet

MÅL
Mål 12
Hög kvalitet och effektiva processer
i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång

Aktivitet
Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, i vilket
verksamhet och måluppfyllelse noggrant analyseras och synliggörs. Ligger till grund för åtgärder
då utvecklingsområden identifierats
Knyta forskning till pågående och planerade
projekt

11.4 Målområde Medarbetare

MÅL
Mål 13
Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

AKTIVITET
Starkare verksamhetsperspektiv, större delaktighet och tydlighet i beslutsprocesser, utvecklingsinsatser och kompetensutveckling

12 Ungdomsavdelningen
12.1 Målområde Social hållbarhet

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum 2021-10-26

MÅL
MÅL 1
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande

MÅL 2
Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och
alla barn har goda uppväxtvillkor

AKTIVITET
Utifrån identifierat behov utbildar förvaltningens verksamheter sina medarbetare kontinuerligt inom området tillgänglighet genom kollegialt lärande. Alla ska kunna vara delaktiga i en inkluderande verksamhet
Genom strategiskt arbete och systematisk uppföljning utvecklas samarbetet med och mellan
skolformer, myndigheter samt andra aktörer av
relevans för utbildning
Hälso- och friskvårdsarbete och fysisk aktivitet
prioriteras. I syfte att öka välmående inom
verksamheten och uppnå god hälsa för individen. (God och Nära Vård, god jämställd jämlik
hälsa, strategisk samverkan för social hållbarhet)
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Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

Mål och aktiviteter VP2022

12.2 Målområde Kvalitet

MÅL
Mål 12
Hög kvalitet och effektiva processer
i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång

Aktivitet
Arbeta enligt ”Handlingsplan digitalisering 2017
– 2022”
Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, i vilket
verksamhet och måluppfyllelse noggrant analyseras och synliggörs. Ligger till grund för åtgärder
då utvecklingsområden identifierats
Omvärldsbevaka för att förnya, förbättra samt
bygga strukturer som främjar innovation

12.3 Målområde Medarbetare

MÅL
Mål 13
Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

AKTIVITET
Starkare verksamhetsperspektiv, större delaktighet och tydlighet i beslutsprocesser, utvecklingsinsatser och kompetensutveckling

13 Folkhögskolan
13.1 Målområde Social hållbarhet

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum 2021-10-26

MÅL
MÅL 1
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande

MÅL 2
Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor

AKTIVITET
Utifrån identifierat behov utbildar förvaltningens
verksamheter sina medarbetare kontinuerligt
inom området tillgänglighet genom kollegialt lärande. Alla ska kunna vara delaktiga i en inkluderande verksamhet
Genom strategiskt arbete och systematisk uppföljning utvecklas samarbetet med och mellan
skolformer, myndigheter samt andra aktörer av
relevans för utbildning
Implementera och arbeta med stöd av ”Arbetsplan
för studie- och yrkesvägledning inom RG”
Hälso- och friskvårdsarbete och fysisk aktivitet
prioriteras. I syfte att öka välmående inom verksamheten och uppnå god hälsa för individen
(God och Nära Vård, god jämställd jämlik hälsa,
strategisk samverkan för social hållbarhet)

13.2 Målområde Kvalitet

MÅL
Mål 12
Hög kvalitet och effektiva processer
i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång

Aktivitet
Arbeta enligt ”Handlingsplan digitalisering 2017
– 2022”
Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, i vilket
verksamhet och måluppfyllelse noggrant analyseras och synliggörs. Ligger till grund för åtgärder
då utvecklingsområden identifierats
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Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

Mål och aktiviteter VP2022

Knyta forskning till pågående och planerade projekt

13.3 Målområde Medarbetare

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum 2021-10-26

MÅL
Mål 13
Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

AKTIVITET
Starkare verksamhetsperspektiv, större delaktighet och tydlighet i beslutsprocesser, utvecklingsinsatser och kompetensutveckling
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/157
19 oktober 2021

Jesper Tammilehto, administrativ chef vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Uppdrag. Utredning om caféverksamheten på
vuxenutbildningen.

Förslag till beslut



Rapporten godkänns

Sammanfattning

Pandemin och covidsmitta i samhället har påverkat caféverksamheten mycket under
perioden. Vuxenutbildningen har inte kunnat bedriva undervisning som brukligt och
elever har istället fått distansundervisning. Detta har medfört att caféet inte haft det
kundunderlag som behövs för att ha möjlighet att nå ett balanserat resultat 2021.
Caféts ambition och mål är fortfarande att caféverksamheten under 2022 når balans.
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tidigare på uppdrag av nämnden undersökt frågan om
caféverksamheten på vuxenutbildningen kan bedrivas via en extern entreprenör med
inriktning socialt företag. Nämnden godkände förvaltningens rapport på
sammanträdet i april och beslutade att ärendet ska återkomma till nämnden i oktober
för att följa upp att verksamheten når ett resultat i balans (GVN § 31, 2021-04-13).
Pandemin finns fortfarande kvar i samhället. Glädjande är smittalen låga och
vuxenutbildningen kan mer och mer återgå till en klassrumsbaserad närundervisning.
Vi är nu inne i en planerad återgång, där borttagna möbler åter placeras i våra olika
lokaler såsom klassrum, studiehall och så även i vårt Café. Antalet elever som
befinner sig på skolan ökar och tillika gästerna i Caféet. Om
smittspridningen är fortsatt låg, och tryggheten hos eleverna återgår till läget innan
pandemin, så kommer caféets verksamhet bli lättare att planera och även nå uppsatta
mål. Vår ambition och vilja är att ha ett Café som har ett resultat i balans.
Påminner också om den viktiga funktion vuxenutbildningens Café har
i verksamheten, att skapa och ge en trygg plats där elever och medarbetare kan mötas
utanför klassrummet. Samtalen tar upp många sociala aspekter, samhällsfrågor, vilka
värderingar som finns på skolan och vilka lagar som berör medborgare och
verksamhet. Cafét är en plats som kan känna och läsa av eventuella oroligheter, och
1 (3)
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/157

kan signalera detta till berörda och skolledningen för att tidigt förebygga och agera på
oroligheter och aktuella ämne och frågor.
Cafét kommer under 2021 inte ha ett resultat i balans pga. pandemin och låga
elevantal som befinner sig på skolan. Fram till och med augusti har Caféet ett resultat
på minus 63 tkr. På helåret för 2021 är det svårt att beräkna men uppskattas till ett
resultat på cirka minus 150 tkr.
Åtgärder inför 2022

Vad gör vuxenutbildningen för att lyckas gå mot ett resultat i balans för 2022: Om
smittläget är låga i samhället kan vi förmedla att skolan är en trygg och säker plats att
bedriva sina studier på utifrån en smittskyddssynpunkt. Vi vet vilka intäkter vi
behöver dagligen för att nå balans. Cafévärden stötar också upp inom andra områden
inom administrationen vilket i perioder kan minska kostnaderna för
Caféverksamheten då kostnaden istället bokförs på annat
aktuellt kostnadsställe. Cafévärden har, beroende på vilka medarbetare som för
tillfället befinner sig i en anpassad anställning, olika mycket flexibilitet i sin tid i cafét,
som cafévärd och handledare, eller med andra behov inom verksamheten.
Ett skolcafé har också andra värden som nämns ovan. Följande aktiviteter och
åtgärder fortgår sedan tidigare för att få ett resultat i balans framöver.







Skapa trygghet för att eleverna att hitta tillbaka efter pandemin.
Anpassa utbudet för att matcha kunder och ekonomi.
Justera priserna.
Framöver låta externa (inom och utanför UAF) använda Hörsalen och då
också köpa fika/förtäring, då vi själva inte behöver lokalen för eget
bruk/undervisning. Detta är en liten del av verksamheten ska nämnas.
Använda cafévärden på andra sätt i verksamheten och därmed också minska
kostnaden i caféet.

För oss är det viktigt att ha tillgång till ett café som också kan användas
i utbildningssyfte inom sfi och särskild utbildning för vuxna, där färdigheter kan
testas och ge mod och självförtroende hos elever som kan få komma och testa på
miljön i ett café. Det sociala arbete som vi också bedriver kan exemplifieras med att
två medarbetare från cafét vuxit och utvecklats enormt under sin tid på
vuxenutbildningen som nu provar sina förmågor på andra arbetsplatser, och inom en
snar framtid kan bli anställningsbara på liknande arbete på
den ordinarie arbetsmarknaden.
Bedömning

Bedömningen är att vuxenutbildningens café inte kommer få ett resultat i balans
2021. Detta pga. pandemin vilket inneburit ett vikande elevantal av besökande elever
på skolan. Vuxenutbildningen arbetar aktivt för att nå ett resultat i balans men det är
helt beroende av hur smittläget ser ut framöver, och hur verksamheten som helhet
ser ut och utvecklas. Vuxenutbildningen har god kontroll på sina utgifter och vilka
intäkter som behövs för att nå et resultat i balans. Förslaget är att nämnden
godkänner rapporten.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-19
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Vuxenutbildningen Region Gotland
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/221, GVN 2021/87
13 oktober 2021

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Barn- och utbildningsnämnden och
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Projektet. God och nära vård på Gotland
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot

Sammanfattning

Som en del i överenskommelsen ”God och nära vård 2021 – en omställning av hälsooch sjuk-vården med primärvården som nav” ska regioner och kommuner senast 30
september 2021 lämna en delredovisning till Socialstyrelsen som beskriver uppnådda
resultat samt påbörjade och genomförda åtgärder inom överenskommelsens olika
områden.
Slutredovisning ska lämnas senast mars 2022. Från nationellt håll riktas frågorna till
region respektive kommun, huvuddelen av frågorna är dock desamma. Utifrån
anvisningarna har hälso- och sjukvårdsförvaltningen respektive socialförvaltningen
tidigare lämnat varsin redovisning. Den lokala strukturen för Program God och Nära
vård har valt att denna gång istället ta fram en gemensam delredovisning. Som stöd för
redovisningen har Socialstyrelsen och SKR tagit fram ett frågeunderlag som utgör grund
för indelningen i redovisningen.
Beslutsunderlag
Delrapport. God och Nära vård

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Delredovisning omställningsarbete God och Nära vård

Inledning
Som en del i överenskommelsen ”God och nära vård 2021 – en omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav” ska regioner och kommuner senast 30 september 2021
lämna en delredovisning till Socialstyrelsen som beskriver uppnådda resultat samt påbörjade
och genomförda åtgärder inom överenskommelsens olika områden. Slutredovisning ska lämnas
senast mars 2022. Från nationellt håll riktas frågorna till region respektive kommun, huvuddelen av frågorna är dock desamma. Utifrån anvisningarna har hälso- och sjukvårdsförvaltningen
respektive socialförvaltningen tidigare lämnat varsin redovisning. Den lokala strukturen för
Program God och Nära vård har valt att denna gång istället ta fram en gemensam delredovisning. Som stöd för redovisningen har socialstyrelsen och SKR tagit fram ett frågeunderlag som
utgör grund för indelningen i redovisningen.

Omställningen är ett gemensamt arbete
Gotlands förutsättningar med region och kommun i samma organisation och som en vårdgivare ger unika möjligheter att integrera flera perspektiv i omställningsarbetet. Gemensam styrning och ledning bedöms vara en förutsättning för att omställningen ska lyckas
Gemensam målbild och färdplan

Under 2021 har målbild och färdplan för omställning till ett hälsosystem för god och nära vård
på Gotland tagits fram i nära samarbete mellan hälso- och sjukvårdsnämnden, regionstyrelsen,
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Regionfullmäktige beslutade om målbilden och färdplanen i juni.

Ärendenr HSN Datum 2021-09-27

Målbilden slår fast att syftet med omställningen är att jag som medborgare på Gotland ska må
så bra som möjligt, så länge som möjligt – ”hälsa genom hela livet”. För att ge stöd för fortsatt
dialog om vad detta innebär har nedanstående visualisering av målbilden tagits fram. Visualiseringen har under framtagandet testats i olika forum, bl a pensionärsråd, tillgänglighetsråd och
en högstadieklass, som kommit med värdefulla inspel.
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Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Delredovisning omställningsarbete God och Nära vård

Färdplanen är det dokument där de olika stegen som behöver tas konkretiseras. I färdplanen
pekas fyra temaområden ut samt aktiviteter som behöver göras inom dessa områden:
-

Involvering av medborgare
Fokus på hälsa och förebyggande insatser
Stärka egen kraft och förmåga
Samordnade insatser nära individen

Färdplanen beskriver även framgångsfaktorer som bedöms särskilt centrala och strategier för
att hantera dessa samt risker som kan påverka arbetet negativt. Perspektivet för arbetet är 2027
med en tydligare planering för närmaste två åren. Planen ska successivt uppdateras och utvecklas i samarbete mellan berörda förvaltningar och nämnder.
En programstruktur med programledning och styrgrupp med ansvar för att omställningen genomförs tillsättes under hösten 2020. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen,
utbildning- och arbetslivsförvaltningen samt regionstyrelseförvaltningen är representerade i
programstrukturen. Under framtagningsarbetet bjöds presidierna för berörda nämnder in till
gemensamt dialogmöte. Möjligheten till dialog på tvärs upplevdes värdefullt och ett dialogforum för omställning till god och nära vård har inrättats. Beslut hanteras fortsatt i ordinarie
strukturer. Framöver bjuds även partier som finns representerade i regionfullmäktige men inte i
presidierna in att delta.

Utveckling av den nära vården med primärvården som nav
Samverkan kring såväl proaktiva insatser och för komplexa behov

RSS (regional stöd- och samverkansstruktur) är ett begrepp som används nationellt och omfattar samverkan mellan kommuner i en region. På Gotland är betydelsen av tradition en annan,
samarbetet handlar om konkreta arbetssätt för att säkerställa sammansatt stöd till personer i
riskgrupper och med komplexa problem. Under 2020 gjordes inom ramen för RSS ett utvärderingsarbete för att stärka samarbete och genomslagskraft. Utvärderingen visade bland annat på
behov av att tydliggöra uppdrag och gränssnitt. Man landade även i att byta benämning för att
förtydliga att Region Gotland avser något annat med sin samverkansstruktur. Beskrivningen
Samverkansstrukturer i Region Gotland etablerades. Här samlas olika former av samverkansstrukturer och här inkluderas numera också tidigare RSS. I strukturen finns en Samverkansledning, som hanterar övergripande styrning, samordning och uppföljning (förvaltningschefer deltar) och Samverkansforum för konkret samverkan inom definierade områden. Till Samverkansforum kopplas olika arbetsgrupper beroende på aktuella frågor. De regionala samverkansstrukturerna, särskilt kring barn/unga, vuxna/äldre, e-hälsa och social hållbarhet har centrala roller i
att bidra i det konkreta genomförandet av färdplanen. Former för hur arbete för ökad psykisk
hälsa ska se ut håller på att utvecklas och kommer också att ha en central roll i att bidra till genomförande. Under hösten planeras exempelvis revidering av Region Gotlands plan för psykisk hälsa.

Ärendenr HSN Datum 2021-09-27

Samverkansforum vuxna/äldre

Under året har hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen, inom ramen för
Samverkansforum vuxna/äldre, arbetat med flera delar som syftar till att undvika sjukhusvård
genom proaktiva arbetssätt: sammanhållen vård och omsorg i utskrivningsprocessen där ett antal utvecklingsförslag har tagits fram och en fördjupad analys avseende patienter återinskrivna
inom 30 dagar har genomförts, även inom detta område finns identifierade utvecklingsförslag.
Under året har även en ny SIP (sammanhållen individuell plan) utbildning tagits fram. Utbildningen har fokus på proaktiva SIP:ar för att förhindra inskrivning. Utbildningen består av tre
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delar; del 1 – SKRs digitala grundutbildning, del 2 – en digital gotlandsdel som belyser det specifika på Gotland, del 3 – fysiska möten där man får öva.
För att utveckla den nära vården med primärvården som nav pågår även ett arbete i samarbete
mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen, inom Samverkansstruktur
vuxna/äldre, kring hälso- och sjukvård i hemmet. Arbetet bedrivs i två spår: primärvård respektive specialiserad vård. Två arbetsgrupper med medarbetare från berörda verksamheter har arbetet med att ta fram olika utvecklingsförslag. Bland annat föreslås en ökad kontinuitet för
sköra patienter oavsett vilket vårdbehov de har för tillfället, vilket bygger på bland annat utveckling av ett förtydligat uppdrag kring den sköra individen och fast vårdkontakt. Behov av
närmare samarbete mellan primärvård och hemsjukvård har identifierats på såväl operativ nivå
som avseende arbetsledning och utvecklingsfrågor. Alla palliativa patienter, oavsett diagnos,
kommer att inkluderas i ett palliativt team vilket förväntas kunna ge fler palliativa patienter vård
i hemmet, inte bara cancerpatienter.
Samverkansforum barn/unga

Inom Samverkansforum barn/unga har under året bland annat genomförts insatser för att
främja skolnärvaro med en gemensam seminarieserie kring senaste forskningen, vad är skolfrånvaro? hur främja, utreda och samverka för ökad skolnärvaro? Även fristående skolor deltar.
Syftet är att skapa en gemensam kunskapsbas och ett gemensamt språk med målsättning arbetssätt för tidig samverkan. Insatserna går även helt i linje med Region Gotlands koncernmål att
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande. En inventering kring befintliga
stöd och insatser har genomförts för målgruppen 0-5 år samt blivande och nyblivna föräldrar.
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. Motsvarande arbete
pågår för åldersgruppen 18-24 år. Även för målgruppen barn och unga har det genomförts ett
arbete kring SIP för ökad kunskap och användning. Arbete har även påbörjats kring barn med
problemskapande beteende i skolan.
Samverkansforum social hållbarhet

Samverkansforum social välfärd är ett relativt nyskapat forum, som ännu håller på att hitta sina
former. Under året har man bland annat arbetat med att konkretisera koncernmålet befolkningen
har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor inför verksamhetsplan 2022. Två workshops har genomförts och har gjort att man landat i att kraftsamla
kring fysisk aktivitet och motivation till lärande.
Ehälsa i samverkan

En regionövergripande strategisk samverkan inom området ehälsa har stora fördelar och forumet ehälsa i samverkan ger en plattform för detta. Regionstyrelseförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ingår.
Ehälsofrågor behöver dels hanteras som en samlad fråga, exempelvis gällande infrastruktur/system och juridik, men också som en möjliggörare i andra utvecklingssammanhang.
Ärendenr HSN Datum 2021-09-27

Vikten av möjlighet till informationsdelning

Vid verksamhetsdialoger kring omställning till god och nära vård lyfts ofta vikten av möjlighet
till informationsdelning genom vårdprocessen och digitala stöd för detta. Under 2020 gjorde
Region Gotland, i samarbete med bl a SKR, en genomlysning av juridiska förutsättningar för
detta. Region Gotland anses numera vara en vårdgivare, uppdelad i fyra nämnder med personuppgiftsansvar. Varje nämnd är en myndighet som i sin tur kan vara uppdelad i flera vårdenheter och andra verksamheter. Förutom att ge en stadig grund i juridiska förutsättningar för inforPage 102 of 117
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mationsdelning har den nya definitionen påverkat den interna synen på Region Gotland som en
vårdgivare. Nästa steg i arbetet är att utforska konsekvenser för arbetssätt och tekniska förutsättningar. Privata utförare är fortsatt egna vårdgivare, den nya definitionen påverkar inte dessa
aktörer. För att i den mån det är möjligt påverka nationell lagstiftning har flera nationella utredningar bjudits in till dialog om nuvarande arbetssätt och framtida lösningar kring informationsdelning mellan verksamheter i vård och omsorg. Region Gotland har också i flertalet remissvar
påtalat vikten av förändrad lagstiftning för att stärka förutsättningarna för samverkan utifrån individens behov. På Gotland har hälso- och sjukvården och socialtjänsten under ett par år genomfört ett samarbetsprojekt avseende första linjemottagning för barn- och unga med psykisk
ohälsa. Ambitionen för projektet var en integrerad verksamhet som utgår från individens behov. Under våren genomfördes en uppföljning. Den visade bland annat att det blivit tydligt att
samverkan inom ramen för två lagrum, som projektet innebar, gjort att man tvingats frångå den
ursprungliga verksamhetsidén att erbjuda ett helintegrerat stöd, till ett arbetssätt där man istället
arbetar parallellt. Berörda nämnder har under året beslutat att hälso- och sjukvården blir huvudman för verksamheten. Region Gotland har både i dialog med nationella utredningar och i
flertalet remissvar till nationella betänkanden påtalat behovet av att möjligheten till informationsdelning mellan olika aktörer i vården och omsorgen skyndsamt ses över för att möjliggöra
utvecklad samverkan, se även text om utmaningar på macro nivå.
Vårdval Primärvård och branschråd inom kommunal vård och omsorg

Att privata utförare med offentlig finansiering involveras i omställningsarbetet är såväl en självklarhet som en nödvändighet för att omställningen till god och nära vård ska lyckas. Chefer för
vårdcentralsverksamhet, oavsett regi, möts tre gånger per termin i ett forum kallat SAMVAL.
Under 2021 har en relativt omfattande förankringsprocess genomförts inför omskrivning av
förfrågningsunderlaget för primärvård. Dialogmöten har skett med samtliga vårdcentraler för
att inhämta synpunkter på nuvarande förfrågningsunderlag och förbättringsförslag till kommande. Även andra aktörer har involverats i omarbetningen. I förslaget till kommande förfrågningsunderlag har såväl definition av och uppdraget för primärvården förtydligats enligt hälsooch sjukvårdslagen. Det hälsofrämjande arbetet har lyfts fram samt patienternas delaktighet i
exempelvis utvecklingsarbete. Även teamarbete runt patienten har tydliggjorts för patienter
med exempelvis smärtproblematik. Primärvårdens helhetsansvar och ett samordningsansvar för
patienter med behov av insatser från flera vårdaktörer är ett annat område som lyfts i det nya
förslaget till förfrågningsunderlag. Även vissa ersättningar som tidigare detaljstyrt lyfts istället in
i individersättningen för att betona helhetsansvaret.
En gång per termin bjuds samtliga utförare inom kommunal vård och omsorg in till ett
branschråd. Forumet är en yta för att såväl dela goda exempel och erfarenhetsutbyte som att
säkerställa att alla utförare får möjlighet att ta del av olika statsbidrag exempelvis kring att motverka ensamhet bland äldre och utveckla kvaliteten i demensvården.
Barnhälsovård

Ärendenr HSN Datum 2021-09-27

Inom barnhälsovården har arbetet med att implementera metoder och arbetssätt som startade
under 2019 inom ramen för dåvarande överenskommelsen inom barnhälsovård fortsatt. Arbetet under 2021 har dessvärre försenats av bemanningssvårigheter.
De aktuella metoderna/arbetssätten som implementeras är:
- SEEK/Barnsäkert: för att på ett strukturerat och enhetligt sätt fråga efter våld i nära relation.
- Bedömning vid 18-månaders ålder med föräldraformuläret ITC (Infant Toddler Checklist)
tillsammans med en kopplad intervention vid utfall till syfte att tidigt uppmärksamma
symptom talande för ”ESSENCE” (early symptomatic syndromes eliciting neurodevelopPage 103 of 117
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mental clinical examinations) och därmed kunna erbjuda berörda föräldrar stöd och verktyg.
Hälsosamtal med barnen vid 2 ½-årsbesöket utifrån ett bildmaterial om “Grunda Sunda
Vanor” till syfte att på ett lättillgängligt sätt anpassat till barnet öka kunskapen om goda
levnadsvanor.
”Språkfyran” som språkscreeningmetod för att tidigt identifiera utvecklingsavvikelser och
erbjuda insatser.
Enskilt föräldrasamtal för den icke-födande föräldern (IFF). Till syfte att fånga upp psykisk
ohälsa och kontaktskapande samtal med frågor kring relation till barnet, inom familjen och
om föräldraskapet.
Fortsätta barnhälsovårdens del av ”Bokstart” till syfte att öka läsande och därmed språklig
förmåga hos barn.
Föräldrastödsgrupper i digital form till syfte för att, dels under pågående pandemi men
även senare som parallellt erbjudande till traditionella grupper erbjuda föräldraskapsstöd
och utbildning i omhändertagande av det späda barnet, samt skapa sammanhang i en grupp
för att knyta viktiga sociala kontakter.

Ändamålsenligt resursutnyttjande

Region Gotland ser behov av att adressera frågan om ändamålsenligt resursutnyttjande. Dialog
pågår om hur det bör se ut på olika områden, arbetet har påverkats av pågående pandemi.
Inom vissa områden har utvecklingen påskyndats exempelvis avseende att använda kompetens
rätt, där rådande förutsättningar medfört behov av att utmana föreställningar om vem som behöver göra vad. Det har gett erfarenheter och lärdomar i det fortsatta arbetet. Digitalisering är
en annan dimension av ändamålsenligt resursutnyttjande som drivits på under pandemin. Tidigare har nämnts exempel i den patientnära verksamheten exempelvis att smärtrehabilitering
från och med januari 2022 erbjuds på vårdcentralerna och tidigare smärtrehabteam avvecklas.
Samma utveckling finns också i det kollegiala där majoriteten av mötena som genomfördes under 2020-2021 varit digitala. Ett beslutsstöd har införts för att underlätta och frigöra tid för
chefer.
Utvecklade förutsättningar och stöd för omställningen

Flera övergripande utvecklingsinsatser som görs in om Region Gotland ses som viktiga för att
driva på förflyttningen och skapa förutsättningar för omställningsarbetet, se avsnitt goda förutsättningar för vårdens medarbetare nedan.

Ärendenr HSN Datum 2021-09-27

För att ytterligare stärka förutsättningarna för omställningsarbetet anställdes inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen under 2020 en verksamhetsutvecklare för att särskilt stötta primärvårdens omställning. Under 2021 har en kommunikatör anställts och inom HR har förstärkning
gjorts med projektledare för ”förändringsresan” respektive ”kompetensstege” (se även avsnitt
goda förutsättningar för vårdens medarbetare nedan) samt en verksamhetsutvecklare för patientkontrakt som anställdes under 2020 och som förstärkts tillfälligtvis under 2021 med ytterligare en person.
Att aktivt lära av egna och andras erfarenheter och goda exempel är centralt. Detta sker bland
annat genom deltagande i nätverk som Sveriges kommuner och regioner tillhandahåller. Under
våren 2021 deltog flera tjänstemän och förtroendevalda i ett ledarskapsprogram som SKR tillhandahöll. Under 2020 har samtliga chefer inom Region Gotland gått en 2,5 dagars utbildning i
förändringsledning Alla chefer inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen
har även erbjudits en utbildning i bemanningsekonomi och schemaläggning, en utbildning som
även förtroendevalda och politiker kunnat ta del av.
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Systemmässiga utmaningar på micro, meso, respektive macro nivå

Omställningen till god och nära vård innebär en systemomställning varför det är särskilt intressant att belysa vilka systemmässiga utmaningar som identifierats:
Macro nivå- med denna nivå avses utmaningar som finns på lokal nivå och där förändring behöver adresseras på nationell nivå. I dagsläget bedöms de största utmaningarna vara:
-

-

Ärendenr HSN Datum 2021-09-27

-

Finansiering av välfärdssystemet. Region Gotland har särskilda förutsättningar dels i
form av geografiskt läge och dels med regionalt och kommunalt ansvar i en och samma
huvudman. Ö-läget innebär att verksamheter behöver finnas som befolkningsmängden
i sig inte motiverar, vilket innebär en överkostnad. Organisering med regionalt/kommunalt uppdrag, ses i de flesta fall som en stor fördel, men innebär även att kostnadsökningen som ses i hela landet inom hälso- och sjukvården direkt påverkar det kommunala uppdraget och riskerar att urholka det, vilket påverkar förutsättningarna för
god och jämlik hälsa i hela landet.
Planeringssammanhang för hälso- och sjukvård. Region Gotlands litenhet innebär även
stora planeringsmässiga utmaningar för hälso- och sjukvård. Detta gäller såväl utbud
och organisering av hälso- och sjukvårdsverksamhet som kompetensförsörjning och
upphandling/inköp. Sjukvårdsregionala och nationella samarbeten har stor betydelse
för att hantera utmaningen. Det är dock tydligt att utmaningen blir allt större, vilket påverkar förutsättningarna för god och jämlik hälsa i hela landet.
Lagstiftningsmässiga hinder kring informationsdelning. 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 grupper med komplexa behov. Region Gotland vill därmed betona vikten av förändrad lagstiftning avseende möjlighet till informationsdelning mellan verksamheter inom hälso- och sjukvårdslagen respektive socialtjänstlagen. Region Gotland välkomnar de initiativ som finns på området
exempelvis utredningen översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet. Det finns behov av att motsvarande
möjligheter för andra utsatta grupper exempelvis barn- och unga samt personer med
missbruksproblematik.

Meso nivå- med denna nivå avses utmaningar som finns på lokal nivå och där förändring behövs strukturellt och kulturellt inom Region Gotland. I dagsläget bedöms några av de största utmaningarna vara:
- Helhetssyn, tydlighet och effektiv hantering av frågor som berör flera verksamheter
och flera förvaltningar. Efterfrågan på samverkan såväl internt som externt ökar. Ansvar för verksamhet och ekonomi utgår från indelning i förvaltningsstrukturer. Region
Gotland har sedan länge upparbetade samverkansstrukturer. En utmaning är att hantera ökat behov av samverkan i relation till linjeverksamhet exempelvis avseende beslut,
prioriteringar, ekonomi och informationsflöden.
- För att lyckas med omställningen måste medarbetarnas kraft och kreativitet stimuleras
och tas tillvara, vilket kräver att frågan prioriteras och att tid avsätts på såväl chefsnivå
som medarbetarnivå. Samtidigt är många verksamheter hårt belastade, ”här och nu frågor” fyller dagen med råge. Pandemin innebär ytterligare ansträngning av läget, liksom
konsekvenser av sommarens höga besökstal. Utmaningen gäller såväl strukturell nivå
som verksamhetsnivå.
- Genomföra och finansiera hälsofrämjande insatser samtidigt med befintlig efterfrågan
och trånga ekonomiska förutsättningar. I verksamhetsdialoger framförs tydligt att det
hälsofrämjande ofta får prioriteras bort för det akuta. Hälsofrämjande arbete behöver
prioriteras i högre grad.
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Utifrån en helhetsplan för hur ett nytt hälsosystem ska kunna fungera de facto förflytta
ansvar och resurser från en senare del i systemet till en tidigare.
Ökad personcentrering och involvering av medborgare. Avgörande för resultatet att
dem som det handlar om involveras, gäller såväl strukturell nivå som verksamhetsnivå.
Förmåga och beredskap att hantera samhällsstörningar. Ö-läget gör Gotland sårbart för
störningar när det gäller transporter, försörjning av sjukvårdsmaterial m.m. vilket har
visat sig tydligt under pandemin. Att ha god beredskap och förmåga att hantera detta
ingår som mål i Region Gotlands koncernstyrkort.

Micro nivå- med denna nivå avses utmaningar som uppstår i verksamheten och där förändring behöver
ske i verksamheten. I dagsläget bedöms de största utmaningarna vara:
- Förändrade arbetssätt för att uppnå ökad personcentrering och involvering av medborgare.
- Att se den egna verksamheten i relation till helheten och takta aktiviteter utifrån detta.
- Bemanningsbrist. Inom flera yrken inte minst läkare inom allmänmedicin råder brist på
medarbetare vilket är en utmaning för att genomföra omställningen.
God tillgänglighet – högt på agendan

God tillgänglighet står högt på agendan inom Region Gotland. God tillgänglighet handlar både
om att erbjuda tjänster av god kvalitet, men är också avgörande för medborgarnas förtroende
för välfärdsystemet. Upplevelsen av tillgänglighet är därmed central. Att alla som nyttjar Region
Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen är ett av Region Gotlands mål i koncernstyrkortet.
Regional handlingsplan för tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Under året har en regional handlingsplan för tillgänglighet i hälso- och sjukvården tagits fram
som återrapportering för överenskommelsen ”Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården
2021” mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. Att bedriva en hälso- och sjukvård
med god tillgänglighet för Region Gotlands invånare och besökare har sedan länge varit högt
uppsatt på såväl den politiska, som den operativa agendan. Den nationella vårdgarantins mål
tillsammans med kontinuerlig resultatuppföljning är viktiga verktyg för en god och hållbar tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården på Gotland har en förhållandevis
god tillgänglighet jämfört med riket sett till vårdgarantin. I handlingsplanen belyses de strategiska satsningar som Region Gotland har för avsikt att genomföra under kommande år för att
öka tillgängligheten till hälso- och sjukvården. Handlingsplanen tar utgångspunkt i det nuläge
som råder, men en pågående pandemi som påverkat och fortsatt kommer att påverka tillgänglighetsarbetet.
Utveckling av fysisk och digital tillgänglighet till primärvården

Ärendenr HSN Datum 2021-09-27

Under 2020 togs Region Stockholms vårdplattform, "Alltid öppet" i drift på Gotland. Tjänsten
möjliggör digital vårdkontakt för patienter genom ett av vården initierat möte. Vid halvårsskiftet hade drygt 30 enheter kommit igång med plattformen. Flertalet videomöten genomförs med
den primära vården men det finns också många specialiserade enheter där digitala möten lämpar sig väldigt väl. Plattformen Alltid öppet används också för digital bokning av vaccinationstider vilket både avlastar telefonbokningen och ökar tillgängligheten för invånarna.
I maj tog Region Gotland över driften av 1177 telefoni. Sjukvårdsrådgivning på telefon har under många år bedrivits på entreprenad, men då inget anbud inkom till förvaltningen vid upphandlingen 2020 fick förvaltningen i början av året uppdraget att återetablera verksamheten i
egenregi. Samtalstjänsten är bemannad från Visby mellan klockan 07.00 och 22.30. På natten
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hjälper regionerna Västmanland och Sörmland till att ta samtal. Övergången till egenregin ger
förbättrade förutsättningar för synergieffekter med annan verksamhet, arbete kring detta pågår.
I enlighet med både omställningen till god och nära vård samt nationella riktlinjer fattade hälsooch sjukvårdsnämnden i juni beslut att utveckla smärtrehablitering på primärvårdnivå. Beslutet
innebär att från och med januari 2022 erbjuds smärtrehabilitering på vårdcentralerna och tidigare smärtrehabteam avvecklas. Behov av smärtrehabilitering på specialistvårdsnivå kommer då
istället att tillgodoses genom samarbete med Danderyds sjukhus.
Under året har arbete med förutsättningar för införande av läkemedelsrobotar genomförs inom
socialförvaltningen. En testpilot kommer att genomföras under hösten 2021.
Särskilt om glesbygd respektive äldre i kommunal hälso- och sjukvård

Av anvisningarna för redovisningen framgår dels att regionen särskilt ska redogöras för utveckling av fysisk och digital tillgänglighet i primärvården i glesbygd och/eller utsatta områden, samt att
både regionen/kommunen ska redogöra för utvecklingen av tillgänglighet i samverkan för äldre som
får sin hälso- och sjukvård inom kommunalt finansierade verksamheter.
Att god tillgänglighet står högt på agendan inom Region Gotland har tidigare framgått. Region
Gotland är Sveriges minsta region och de fysiska avstånden inom Gotland är relativt korta.
Med ökat användande av digitala tjänster minskas dessa avstånd ytterligare. Sett till tillgänglighet till primärvård definierat utifrån vårdgarantin har Region Gotland förhållandevis hög tillgänglighet. De inomregionala skillnaderna i resultaten är inte kopplade till geografiska områden
utan handlar om tillgång till viss kompetens/vissa yrkesgrupper. Perspektivet glesbygd handlar
för Region Gotlands del därmed snarare om att även fortsatt kunna erbjuda en god hälso- och
sjukvård till gotlänningarna, se även utmaningar på macro nivå ovan, än ett inomregionalt utvecklingsarbete.
Tillgänglighet handlar också om ökad jämlikhet mellan grupper. Inom detta område finns behov av fortsatt lokal utveckling för att i samverkan förebygga och tidigt identifiera behov.
Avseende tillgänglighet i samverkan för äldre som får sin hälso- och sjukvård inom kommunalt
finansierade verksamheter har den kväll och nattorganisation som finns inom hemsjukvården i
Socialförvaltningen möjlighet att göra hembesök för att bistå i bedömningar och undvika onödiga inläggningar. Initiativ till besöken kan komma från exempelvis särskilt boende, 1177 telefoni och vårdcentralerna.
2020 breddinfördes även ett arbetssätt med medicinskt stöd till hemtjänst för brukare vars
hälso- och sjukvårdsansvar finns hos vårdcentralerna. Syftet är att hemtjänsten snabbt och enkelt ha tillgång till medicinsk kompetens och därmed förhindra onödiga inläggningar genom tidiga insatser.

Ärendenr HSN Datum 2021-09-27

Utveckling av kontinuitet och relationsskapande åtgärder

Ett av temaområdena i den lokala färdplanen är Samordnad vård och omsorg, nära individen. Där anges att vården och omsorgen måste hänga ihop och vara begriplig för individen. Det innebär att
vården och omsorgen inom flera områden behöver samverka i än högre grad än idag på såväl
strategisk som operativ nivå. Samordning innebär också att en del av den komplexitet som
många patienter vittnar om, som ibland uttrycks som att ”man måste vara frisk för att orka vara
sjuk” behöver flyttas från den enskilde till att hanteras av vården och omsorgen. Digitala verktyg ska stödja samordningen så den kan ske effektivt.
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För att öka samordning och samplanering för barn med behov av gemensamma insatser från
barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomsmedicin och habilitering pågår under 2021 ett
projekt med samordningssjuksköterska. Målsättningen är bland annat att vårdnadshavare och
andra vårdgrannar upplever förbättrad samordning och att minska antalet kontakter med vården för patient/vårdnadshavare.
Patientkontrakt är ett strukturerat sätt att öka samskapandet mellan patient och hälso- och sjukvården. Kärnan är en överenskommelse mellan patienten och vården som säkerställer att allt
hänger ihop och utgår från vad som är viktigt för patienten. Där det är tydligt vad patienten
gör, själv eller med hjälp av sina nätverk, för att stärka sin egen hälsa samt vad vården gör. Patienten vet alltid sitt nästa steg och är delaktig i sin hälsa och vård, tider bokas i samråd. Patienten känner trygghet i en sammanhållen planering och får vid behov stöd av fast vårdkontakt.
Den fasta vårdkontakten hjälper till med samordning av vården. Den fasta vårdkontakten ska
utses utifrån individens behov och kan vara olika yrkeskategorier t ex distriktsköterska, fysioterapeut, läkare eller administrativ funktion. Fast läkarkontakt i primärvården syftar också till att
öka kontinuiteten i vården. Fast läkarkontakt handlar om att tillgodose behovet av medicinsk
samordning. Ibland kan fast vårdkontakt och fast läkarkontakt vara samma person, men det behöver inte vara så. Individen kan även ha flera fasta vårdkontakter beroende på behov exempelvis en hjärtsviktspatient som brutit benet, som därmed kan ha behov av både en fast vårdkontakt för sin kroniska sjukdom och en fast vårdkontakt för de tillfälliga insatserna för benbrottet. Arbetet med implementering av patientkontrakt är integrerat i arbetet med implementering av personcentrerade sammanhållna vårdförlopp och erbjuds i dagsläget framförallt till
patientgrupper inom psykiatri och cancervård. Inom primärvården har arbetet inte kommit lika
långt vilket framförallt beror på förseningar på grund av pågående pandemi. Aktiviteter och lärdomar under pandemin kommer dock att vara värdefulla i det kommande arbetet, exempelvis
uppsökande kontakt och tydlig planering utifrån patientens behov. Aktiviteter planeras under
senare del av 2021.

Ärendenr HSN Datum 2021-09-27

Nationella mål finns framtagna för fast läkarkontakt: Senast vid utgången av 2022 ska andelen i
befolkningen som har en namngiven fast läkarkontakt i primärvård utgöra minst 55 procent. Samtidigt
ska en 20-procentig ökning av kontinuitetsindex till läkare samt kontinuitetsindex för patientens totala
kontakter ha skett i regionen. För dem i befolkningen som bor på ett särskilt boende för äldre och som där
får sin huvudsakliga hälso- och sjukvård ska andelen som har en fast läkarkontakt utgöra minst 80 procent vid utgången av 2022 samtidigt som en betydande ökning av kontinuitetsindex till läkare ska ha
skett.
God kontinuitet är både viktigt och angeläget att erbjuda. Region Gotland anser dock att de
nationella målen för fast läkarkontakt dels är kontraproduktiva sett till intentionen och dels
inte innebär effektiv användning av hälso- och sjukvårdens resurser. Därtill anses de vara
orimliga utifrån aktuellt nuläge. Sedan förstärkningen av vårdgarantin 2019 har hälso- och
sjukvården på Gotland arbetat med rätt använd kompetens och ett professionsneutralt förhållningssätt. Det nationella fokuserandet på just yrkesgruppen läkare anses vara ett steg
tillbaka i denna utveckling. Region Gotland anser att synen på kontinuitet bör följa formuleringen i vårdgarantin dvs att patienten ska erbjudas medicinsk bedömning av läkare eller
annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Detta för att rätt kompetens ska erbjudas patienten utifrån dennes behov, och i förlängningen hälso- och sjukvårdens resurser ska användas på bästa sätt.
Därtill är det särskilt viktigt med en bredare syn på hur behov av kontinuitet ska tillgodoses
utifrån rådande nuläge. Region Gotland har en stor andel vakanta läkartjänster. Ansträng-
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ningar har gjorts, görs fortlöpande och är planerade för att behålla och rekrytera medarbetare. Det finns dock inte förutsättningar att nå den nationella målsättningen inom den stipulerade tidsramen, utan att kraftigt påverka arbetsmiljön för befintliga medarbetare
och/eller att rollen reduceras till ett innehåll som inte överensstämmer med målsättningen.
Inom Region Gotland prioriteras fast läkarkontakt (ej hyrpersonal) för personer i särskilt
boende och hemsjukvård. Detta uppnås i mycket hög grad (nära 100 procent). Försök pågår på en vårdcentral med ”fast vårdteam” där läkaren ingår i en mer konsultativ roll.
Inom arbetet med implementering av patientkontrakt finns behov av att ytterligare skapa
samsyn kring vilka patienter som ska erbjudas fast vårdkontakt samt att se på lösningar
inom vårdteamet, vilken funktion som lämpar sig bäst som fast vårdkontakt. Det finns
även behov av att göra dokumentationen mer nåbar för andra vårdgivare som är involverade i patientens vård. Region Gotland planerar att implementera Ineras lösning för ”sammanhållen planering” när den är färdig att publiceras. I väntan på Ineras lösning pågår ett
arbete i regionen med att ta fram en journalmall som innehåller alla delar patientkontraktet
och stöttar det personcentrerade förhållningssättet samt är tillgänglig för patienten och
samtliga vårdverksamheter i regionen.

Goda förutsättningar för vårdens medarbetare
Ändamålsenlig och hållbar kompetensförsörjning

Att lyckas med kompetensförsörjningen både vad gäller att behålla medarbetare och att rekrytera nya är en av hälso- och sjukvårdens största utmaningar. Hälso- och sjukvården på Gotland
är idag i alltför hög grad beroende av inhyrd personal vilket påverkar såväl möjlighet till kontinuitet, kvalitet, som arbetsmiljö och förutsättningar för utvecklingsarbete. Flera övergripande
utvecklingsinsatser som görs inom hela Region Gotland (region och kommun) ses som viktiga
för att driva på, och skapa förutsättningar för, omställningen. Exempelvis pågår ett regionövergripande arbete avseende strategisk hållbar bemanning. Arbetet innefattar såväl implementering
av digitala verktyg för att förenkla och underlätta för medarbetare och chefer, som bemanning
utifrån verksamhetsbehov samt en kartläggning utifrån marknadsanpassad och jämlik lönebildning med efterföljande lönesatsning för vissa yrken utifrån resultatet. Ett regional övergripande
arbete pågår även med översyn av övergripande samverkansavtal. Samverkansavtalet är grunden för att skapa strukturella förutsättningar för medarbetares delaktighet. Att skapa en struktur för kulturen, där dialog kan föras. Samtidiga insatser pågår för att stärka den gemensamma
organisationskulturen inom Region Gotland för bland annat utvecklad samverkan, ökat lärande
och tillit i ledarskap så beslut kan fattas nära patienten/brukaren samt ökad förståelse och stolthet för helheten (se stycke utveckla förutsättningar på arbetsplatsen nedan). Ett av regionens
koncernmål som driver i samma riktning är att Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt
och strategiskt arbete.

Ärendenr HSN Datum 2021-09-27

Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett arbete påbörjats i flera verksamheter i sjukvården, med stöd av resurser och kompetens från HR och ekonomi, för att säkerställa ändamålsenlig bemanning utifrån verksamhetens behov och uppdrag.
Inom både socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen pågår ett arbete kallat
Heltidsresan. Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. Omfattningen av arbetet har varit särskilt stort inom socialförvaltningen.
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Utveckling och implementering av kompetensstege för sjuksköterskor pågår. Utgångspunkten
är att kompetensstegen ska gälla hälso- och sjukvårdsförvaltningen socialförvaltningen samt utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Ett arbete som tydliggör utvecklingsmöjligheterna men
som också kvalitetssäkrar kompetensförsörjningen inom yrket. Fler yrken står på kö för att få
anamma metod och arbetssätt. Ambitionen är att modellen ska stödjas av ett digitalt verktyg.
Struktur för arbetet är satt och en arbetsgrupp ska ta fram och säkerställa en modell för ett gemensamt arbete framåt. Arbetet har försenats något på grund av covid samt byte av projektledare.
Under 2020 startades ett förvaltningsövergripande tvåårigt projekt kring praktisk tjänstgöring
för psykologer (PTP). PTP är ett legitimationsgrundande år för nyexaminerade psykologer. Under flera år har det varit svårt att rekrytera psykologer, med ett PTP-år av god kvalitet och kompetenshöjande inslag såsom ett PTP-program och stöd till de enskilda PTP-handledarna bedöms chanserna öka att både rekrytera och behålla PTP-psykologer. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ingår i projektet. En gemensam PTPstudierektorstjänst inrättades förra året och ett PTP-program arbetades fram. Programmet har
formellt startat upp under 2021 och består av bland annat föreläsningar, erfarenhetsutbyte och
diskussionstillfällen.
En viktig fråga för långsiktig kompetensförsörjning är ett hälsofrämjande fokus. Med Gotlands
litenhet finns dessutom dubbla skäl att fokusera på det hälsofrämjande då medarbetarna också
är en stor andel av befolkningen. Region Gotland har ett koncernmål som anger att Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus. För att
skapa hälsofrämjande arbetsplatser är det verksamhetsnära arbetet med ständiga förbättringar i
vardagen avgörande, en central del är att arbetsgruppen tillsammans analyserar resultatet av
medarbetarenkäten och tar fram en handlingsplan utifrån de utvecklingsområden man identifierat. Exempel på övergripande aktivitet är hälsosamma scheman.

Ärendenr HSN Datum 2021-09-27

För att nå målet att lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete har arbetet
med breddad rekrytering fortsatt. Från 2019 till och med 2021 driver regionen ett projekt från
Europeiska socialfonden gällande attitydförändringar på arbetsplatser, NORMA – se kompetensen. Ett projekt där regionen samarbetar med ett antal gotländska arbetsgivare kring hur
kompetens kan höjas och strukturella hinder minskas för att kunna arbeta mer intensifierat
med inkludering som leder till mångfald. Genom projekt Norma driver regionen framförallt utveckling inom kompetensförsörjningsstrategierna breddad rekrytering och rätt använd kompetens och projektet innehåller kompetenshöjande insatser som ska leda till en insikts-, kompetens- och attitydförflyttning som leder till mer inkluderande organisationskultur och tillitsfullt
ledarskap.
Socialförvaltningen har startat ett införandeprojekt av hälsoärende som dokumentationsstruktur och hälsoärende planeras vara infört juni 2022. Hälsoärende är en modul i verksamhetssystemet Treserva som bygger på socialstyrelsens identifierade arbetssätt och en dokumentationsprocess för kommunal hälso- och sjukvårdsdokumentation som beskrivs i den nationella informationsstrukturen. Hälsoärende är en sammanhållen dokumentation från en eller flera individanpassade vårdprocesser, och ska ge en helhetsbild över det som dokumenterats kring patientens egenuppfattade hälsoproblem tillsammans med vårdensbedömning, insatser och uppföljning.
Utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen

Målet är att Region Gotland 2023 är en modig organisation som klarar omställning och förändring. En tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att
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nå resultat för dem vi är till för. Att medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog,
förankring, öppenhet och transparens, vilket i sin tur skapar tillit. Att alla ser sin del i helheten
samt bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten och att vi som arbetar här tillsammans är
goda ambassadörer för Region Gotland!
En regionövergripande kartläggning av organisationskulturen genomfördes förra året, fyra utvecklingsområden pekades ut:
 Samverkan över gränser
 Från försiktighet till tillit
 Lärande och utveckling
 Stolthet och helhetsförståelse
Utifrån detta pågår arbete med att stärka dessa områden bl a har korta filmer och arbetsplatsträffsmaterial tagits fram för att ge underlag för dialog om vilken kultur vi vill ha och hur vi
når dit. Resultatet från förra årets medarbetarenkät visade att det finns konflikter som påverkar
arbetet negativt. En utbildningssatsning som syftar till att förebygga konflikter har därför genomförts: varför uppkommer konflikter?, hur får vi syn på dem och hur kan de adresseras tidigt så konflikt inte utvecklas? För att ytterligare stödja arbetet planeras en satsning kring medarbetarskap. En annan viktig del är ledarskapet. Under året har en person anställts för att jobba
med chefers förutsättningar. Att Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur är ett av målen i koncernstyrkortet.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen pågår ett arbete benämnt ”Förändringsresan”. Målet är
att patienterna får en god, nära och säker vård, att chefer och medarbetare upplever en god arbetsmiljö, att de är delaktiga, har tydliga roller och ansvar, har förutsättningar för samverkan
och en väl fungerande kommunikation samt att förmågan att nå en budget i balans stärks. Arbetet genomförs med stor delaktighet, transparens och lärande längsmed vägen. Utgångspunkten är en nulägesanalys som genomfördes hösten 2020, därefter har workshops genomförts i
olika grupperingar där medarbetare och chefer varit representerade. I början av året arbetade
projektet med den förvaltningsövergripande organisationen. Det arbetet resulterade i beslutet
att verksamhetsområde psykiatri organisatoriskt flyttades upp under hälso- och sjukvårdsdirektören från och med första juli.
Utbildning av vårdens framtida medarbetare

Ärendenr HSN Datum 2021-09-27

Hälso- och sjukvården har under flera år aktivt satsat på rekrytering i form av AT, ST och utbildningsanställningar för sjuksköterskor och har en relativt hög andel tjänster jämfört regionens storlek.
Sveriges Yngres Läkarförening genomför årligen en rankning. Region Gotland fick näst bästa
primärvårdsplaceringen för AT-läkare på vårdcentraler i Sverige. Engagerade AT-läkare tillsammans med bra struktur, tillgängliga och engagerade handledare, kontinuerlig feedback, och regelbunden undervisning är några framgångsfaktorer som lyfts fram av våra unga läkare. Utifrån
omställningen till God och nära vård och den nationella förändringen av AT till BT pågår ett
arbete med att identifiera lokala konsekvenser för utbildningen och föreslå hur utbildningen
bör utformas på Gotland.
För att stimulera sjuksköterskor till att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska har hälsooch sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen inrättat utbildningsanställningar. Utbildningsanställningarna syftar till att säkerställa kompetensförsörjning av specialistutbildade sjuksköterskor och för att trygga patientsäkerheten. De bidrar även med att skapa tydliga karriärvä-
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gar för sjuksköterskor och därigenom generera utveckling och engagemang. En utbildningsanställning innebär utbildning till specialistsjuksköterska inom ramen för en tillsvidareanställning
på heltid som sjuksköterska. En utbildningsanställning kan beviljas för studietakt på hel- eller
halvfart där grundinriktningen är halvfartsstudier. Som studieform innefattas även distansutbildning. Förvaltningens kompetensförsörjningsplan tillsammans med aktuell situation på enheterna bildar analysunderlag vid prioritering av utbildningsanställningar.
Ansökan till utbildningsanställning sker under vår och höst och tidpunkten anpassas till universitets och högskolors ansökningsförfarande. Utbildningsanställningar annonseras på Intranätet.
Tillsättning sker efter antagningsbesked från högskola/universitet. För att kunna erbjudas en
utbildningsanställning är förutsättningen att medarbetaren
 är legitimerad sjuksköterska med kandidatexamen
 har minst två års erfarenhet av att arbeta som legitimerad sjuksköterska
 är anställd av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen, Region Gotland
 blir antagen till specialistutbildning
Som en del i att minska beroendet av hyrpersonal deltar hälso- och sjukvårdsförvaltningen, tillsammans med övriga regioner, i ett nationellt arbete avseende system och rutiner för uppföljning och avrop och samarbete vid upphandling. Arbetet beräknas vara klart under 2022.
Som en del i att bidra till att tillgodose hög patientsäkerhet och stärka förutsättningar för lärande pågår införande av Gröna korset inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Gröna korset
är en enkel visuell metod för att i vården identifiera risker, tillbud och skador i realtid. Genom
att varje dag stämma av om risker, tillbud eller skador inträffat och förse dagens datum med en
färg (grön, gul, orange eller röd) blir det tydligt vad vi bör vara observanta på och hur vi kan förebygga att skador inträffar. Metoden skapar förutsättningar för medarbetare, patienter
och närstående att vara delaktiga i det dagliga, strukturerade och verksamhetsnära patientsäkerhetsarbetet. Gröna Korset kommer från industrin men har utvecklats och anpassats till sjukvård. Arbetet med införandet är en del i hälso- och sjukvårdsförvaltningens handlingsplan för
ökad patientsäkerhet. Under våren 2021 genomfördes en utbildningsdag för intresserade verksamheter samt påbörjades införandet i pilotverksamheter. För gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte genomförs digitala erfarenhetsforum två gånger per termin. Under hösten fortsätter
arbetet med att utveckla tillämpningen för pilotverksamheterna, förberedelser för spridning av
samt framtagande av digitalt stöd för uppföljning.

Ärendenr HSN Datum 2021-09-27

Region Gotland deltar i ett projekt ihop med Uppsala Universitet och Science park Gotland för
att utveckla förmågan att uppmuntra och ta tillvara idéer med innovationspotential hos medarbetarnas inom hälso- och sjukvården två ”innovationslotsar” rekryterats. Deras uppdrag är att
utveckla innovationssystemet mellan alla parter i projektet och träffa medarbetare för att uppmuntra och fånga upp idéer. Lotsarnas uppdrag blir sedan att just lotsa de medarbetarna som är
idébärare till rätt stöd och samarbeten för att skapa en innovation av sin idé.
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Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025
Genomgående har digitaliseringen tagit stora steg med pandemin som tydlig drivkraft. Mest
framträdande är den takt i vilken storskaligt införande genomförts av möjlighet till digitala
vårdmöten via video via plattformen alltid öppet.
Ytterligare områden som tagit stora steg är användningen av digitala lösningar vid utbildningstillfällen inom bl a förlossning, psykiatri och barn-/ungdomsdiabetes.
Inom 1177 vårdguiden på telefon har möjligheten att skicka med bilder kompletterat tjänsten
och inom kort skapas möjlighet till videosamtal. Vidare pågår arbete för att kravställa och upphandla plattform för symptombedömning och hänvisning tillsammans med flera andra regioner
inom ramen för Ineras uppdrag.
Ur ett mer internt verksamhetsperspektiv har många verksamheter, på ett imponerande sätt,
lyckats ställa om från fysiska till digifysiska arbets- och mötesformer och medarbetarnas digitala
kunskap och nyfikenhet har utvecklats i hög utsträckning. Exempel på områden är digitala ronder, tester avseende digitala konsultationer samt utforskande av nya möjligheter till bildöverföring etc.
Under året har teknisk integration gjorts till Patientens Egen Provhantering (PEP) via 1177 för
antikroppstest, samt text för erbjudanden till invånare omprovtagning antikroppstest och egenregistrerade (för invånare) provtagningskit för Covid 19.
Därtill har införande av 1177 vårdguidens e-tjänster under året skett i bland annat följande
verksamheter: hörselvård, logopedmottagning, första linjemottagning, ungdomsmottagning och
reumatologmottagning.
Inom Socialförvaltningen pågår ett treårigt projekt kring DigITal äldreomsorg. Projektet finansieras av europeiska socialfonden och avslutas vid årsskiftet. Syftet med projektet är att öka
kompetensen inom digitalisering i form av vardagsteknik hos medarbetare och chefer. I början
av året redovisades en samlad halvtidsavstämning. Slutsatser som drogs var bland annat att projektet är fungerade och möter både medarbetares och chefers behov samt att den utbildningsmodell som använts bedöms framgångsrik. Covid -19 har påverkat projektet både i form av
svårigheter att frigöra tid, men också i att påskynda digital utveckling.
Strukturerad vårdinformation och tillämpning av standarder samt informationssäkerhet

Under pandemin och den följande vaccinationen mot covid-19 har gemensamma journalmallar
och sökordstermer tagits fram i samarbete med Region Stockholm. Övrigt arbete med strukturerad vårdinformation har inte kunnat prioriteras.

Ärendenr HSN Datum 2021-09-27

Ett, särskilt, arbete är gjort kring dokumentation av orosanmälningar till socialtjänsten när barn
befaras fara illa. Arbetet har resulterat i ett utvecklingsönskemål till journalleverantör och ett
ställningstagande kring hur KVÅ-koder visas i journalen via nätet.
Under 2021 har en exportfunktion för journalinformation från hälso- och sjukvårdens barnhälsovård till barn- och elevhälsans journalsystem har tagits fram, gemensamt för Stockholm-Gotland.
Det projekt som påbörjades 2020 (PUB-avtal, process för personuppgiftsincidenter respektive
registerutdrag, registerförteckning bl.a.) slutfördes under våren.
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Utveckling av ambulanssjukvården
Under 2021 har en ny upphandling för ambulanssjukvården på Gotland genomförts. Regionens
inriktning i upphandlingen har varit att säkra kvaliteten i verksamheten genom höjda kompetenskrav och högre krav på kontinuerlig fortbildning för besättningarna. Det nya avtalet startar
1 maj 2022 och gäller under fyra år.
Gotland har haft ett extraordinärt besökstryck under sommaren vilket även påverkat ambulanssjukvården.
Förberedande arbete pågår med att skapa testmiljö för byte av kartsystem och för att se på förutsättningarna för integration mellan ambulansens journalsystem och sjukhuset/vårdcentralernas journalsystem för att möjliggöra informationsöverföring.

Övergripande om påverkan av covid -19
Vården och omsorgen på Gotland har varit, och är fortfarande, i ett ansträngt läge. Hanteringen av pandemin och fokus på att erbjuda sjukvård har prioriterats under året. Gotland har
under sommaren 2021 utöver pandemin dessutom haft ett extraordinärt besökstryck. Antalet
personer som vistats på ön har under delar av sommaren uppskattats till upp till 140 000 personer att jämföra med ca 60 000 som ordinarie befolkning. Detta samtidigt med ökat vårdbehov
för svårt sjuka gotlänningar, vilket sammantaget inneburit hög efterfrågan av vård och omsorg.
Därtill har hög värme och hög luftfuktighet påverkat såväl patienter och brukare, som medarbetare, liksom läkemedel och sterilgods.
Under hela året har sjukvården arbetat med dubbla flöden, vilket är nödvändigt för att undvika
smittspridning men som försvårar i det dagliga arbetet för vården. Även inom omsorgen har arbetssätt behövt ställas om och flöden har påverkats. Möjligheten till utvecklingsarbete har generellt påverkats i hög grad under hela året liksom möjligheten att genomföra kompetensutvecklingsinsatser exempelvis auskultation och mängdträning etc. I vissa fall har dock situationen bidragit till förflyttning, särskilt avseende digitalisering och samverkan.
Ett ökat behov av personal under pandemin har gjort att rekrytering och bemanning har tagit
en hel del tid och resurser under året. Tid som under andra omständigheter hade lagts på strategiskt arbete har lagts på att bemanna här och nu. Anställningsformerna har varierat, från tillsvidareanställda till visstid och timvikarier. Det stora rekryteringsarbetet har dock resulterat i en
stor rekryteringsbas, med många bra kontakter, som kan underlätta rekrytering i framtiden. Personalen har uppmanats att ta extra pass, jobba dubbla turer för att undgå att ta in personal från
sin semester. Majoriteten medarbetare har fått, om de så önskade, fyra veckors sammanhängande semester. Ökat behov av vårdplatser under sommaren gjorde ett redan ansträngt bemanningsläge, framför allt på sjukhuset, blev väldigt kritiskt.

Ärendenr HSN Datum 2021-09-27

Pandemin har bidragit positivt till att lärandemiljön har utvecklats, något som visat sig vid tillskapandet av nya HIA-platser som krävt samarbete och tillit mellan medarbetare från olika
verksamheter.
Samverkan har stärkts både mellan och inom verksamheter, över förvaltningsgränser, och pandemin har lett till helt nya samarbetsformer. Ett exempel är samarbetet mellan enheter kring
covid-rehabiliteringar med bland annat gemensam remissgenomgång. Andra exempel är dialogmöten mellan enheter, samarbeten gällande integrerad missbruksvård och mellan barn- och
ungdomsmedicin och elevhälsan. Pandemin har varit en påfrestning arbetsmiljömässigt, men

Page 114 of 117

17 (18)

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Delredovisning omställningsarbete God och Nära vård

riskanalyser, handlingsplaner och åtgärder har kontinuerligt utarbetats med fokus på att förebygga negativa arbetsmiljökonsekvenser.

Bilaga 1. Målbild och process för omställningen till en nära vård
I anvisningarna ombeds regionen respektive kommunen ange process för beslut för den
länsgemensamma målbilden för omställningen till en nära vård.
Region Gotland har både regionalt och kommunalt ansvar. Gemensamma inriktningsdokument finns framtagna i form av målbild respektive färdplan:
-

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

-

Vår ö, vår hälsa - Region Gotlands färdplan för omställning till ett hälsosystem för
god och nära vård

Re g ion

Pro c e ss fö r
g e me nsa m
m å lb ild sta rta d e s
(å r, må na d )

Tid p unkt fö r p olitisk
fö ra nkring

Ge me nsa m m å lb ild trä d e r i
kra ft (d a tum / tid p unkt)

Re g ionfullm ä ktig e (202106-21)
Re g ionstyrelse
(2021-05-26)
Hä lso - o c h
sjukvå rd snä m nd e n
(2021-05-06)
Go tla nd

2020-08

So c ia lnä m nd en (2021-0415)

Må lb ild o c h fä rd p la n trä d e r
i kra ft vid p olitiskt b e slut.
Pe rsp ektive t ä r 2027

Ba rn- o c h
utb ild ning snä m nd en
(2021-04-15)

Ärendenr HSN Datum 2021-09-27

Gym na sie- o c h
vuxenutb ild ning snä mnd e n
(2021-04-13)

Page 115 of 117

18 (18)
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Tjänsteskrivelse

GVN 2021/15
19 oktober 2021

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Inkomna handlingar 2021
Förslag till beslut


Informationen tas emot

Inga inkomna handlingar till nämnden

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Org nr 212000-0803
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2021/17
19 oktober 2021

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delegationsbeslut. Anmälningsärende
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Inga delegationsbeslut fattade under september och början av oktober.

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Org nr 212000-0803
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