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

Verksamhetsplan 2022 inklusive bilagor fastställs enligt förslag, under förutsättning
att även gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 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
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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
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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

Utbildnnigs- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsplan 2022

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
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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)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

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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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
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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.
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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
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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

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)

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

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

MÅL
Mål 7
Gotlands Klimatavtryck minskar

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 [Beslut/Publiceringsdatum]

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
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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
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

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

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

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

3 Kulturskola
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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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 [Beslut/Publiceringsdatum]

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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Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4.2
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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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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

(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

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

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

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
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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Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

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 [Beslut/Publiceringsdatum]

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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Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

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), Samhällsbyggnadsförvaltningen

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 [Beslut/Publiceringsdatum]

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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Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

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 [Beslut/Publiceringsdatum]

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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Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

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 [Beslut/Publiceringsdatum]

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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Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

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 [Beslut/Publiceringsdatum]

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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Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

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 [Beslut/Publiceringsdatum]

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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Region Gotland
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 [Beslut/Publiceringsdatum]

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 [Beslut/Publiceringsdatum]

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 [Beslut/Publiceringsdatum]

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 [Beslut/Publiceringsdatum]

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

BUN 2021/486
5 oktober 2021

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Kostnadsjämförelser 2020
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten

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:







Kostnadsutvecklingen för den kommunala förskolan i den egna kommunen2
har en lägre ökning än genomsnittet för kommunkategorierna.
Kostnaden för fritidshem har i den egna kommunen ökat mer i jämförelse
med de andra kommunkategoriernas genomsnittliga ökning.
Kostnadsutvecklingen för den kommunala förskoleklassen i den egna
kommunen har minskat i jämförelse med genomsnittet för
kommunkategorierna där kostnaden har ökat. Kostnaden för förskoleklass är
fortsatt högre i jämförelse med de andra kommunkategoriernas genomsnitt.
Kostnadsutvecklingen för den kommunala grundskolan i den egna
kommunen är högre i jämförelse med genomsnittet för 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.

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.
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2
3

Samtliga kommuner, liknande kommuner och kommungruppen
Med egna kommunen avses Region Gotland
Förskola, fritidshem, grundskola, förskoleklass samt gymnasieskola
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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.
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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.
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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

Liknande kommuner

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

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
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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
Samtliga kommuner

2017
30 948

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

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

Kostnadsjämförelser
1
2
3

1. Samtliga kommuner avser alla kommuner.
2. Liknande kommuner är en jämförelsegrupp med 7 kommuner som strukturellt liknar Gotland.
3. Kommungruppen avser: Kommuner med minst 15 000 men mindre än 40 000 invånare i den största
tätorten. Ingår i huvudgruppen mindre städer/tätort och landsbygdskommuner.
I graferna har vi ett nyckeltal ”Snitt av de tre kommungrupperna” vilket menas med medelvärdet av 1, 2 och 3.

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

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%

Kostnadsjämförelser
Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn
170 000
160 000
150 000
140 000
130 000
120 000
110 000
100 000

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland
#REFERENS!

154 982

158 018

160 168

161 063

161 280

Snitt av de tre kommungrupperna

142 681

146 141

150 827

153 159

156 561

Kostnadsjämförelser
Kommunal förskola, antal inskrivna barn per årsarbetare
5,6
5,4
5,2
5,0
4,8
4,6
4,4
4,2
4,0

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland

4,5

4,4

4,5

4,8

4,7

Samtliga kommuner

5,4

5,3

5,2

5,1

5,2

Kommungruppen

5,2

5,2

5,2

5,2

5,1

Kostnadsjämförelser
Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev
90 000

80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland

82 975

80 974

74 525

75 039

72 883

Snitt av de tre kommungrupperna

59 627

61 041

60 170

63 699

65 300

Kostnadsjämförelser
Kommunal förskoleklass, antal elever per lärare (heltidstjänst)
12,3
12,1
11,9
11,7
11,5
11,3
11,1
10,9
10,7
10,5

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland

11,6

11,1

10,9

10,9

10,9

Samtliga kommuner

12,0

11,8

11,8

11,7

11,8

Kommungruppen

11,9

11,7

11,7

11,6

11,7

Kostnadsjämförelser
Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn
50 000

45 000

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland

40 155

41 636

40 914

42 827

45 372

Snitt av de tre kommungrupperna

36 132

37 473

39 149

40 373

40 484

Kostnadsjämförelser
Fritidshem, antal inskrivna barn per årsarbetare
23,0
22,5
22,0
21,5
21,0
20,5
20,0
19,5
19,0
18,5
18,0
17,5
17,0

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland

20,4

21,0

20,9

18,7

18,1

Samtliga kommuner

22,2

21,2

20,9

20,8

20,5

Kommungruppen

22,5

21,3

20,8

20,4

20,1

Kostnadsjämförelser
Kostnad för kommunal grundskola, kr/elev
120 000
115 000
110 000
105 000
100 000
95 000
90 000
85 000
80 000

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland

114 317

113 956

114 487

115 549

119 960

Snitt av de tre kommungrupperna

103 474

108 009

113 046

114 545

116 548

Kostnadsjämförelser
Grundskola, antal elever per lärare
11,8
11,6
11,4
11,2
11,0
10,8
10,6
10,4

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland

11,7

11,4

11,0

10,9

10,8

Samtliga kommuner

11,7

11,5

11,5

11,5

11,5

Kommungruppen

11,6

11,5

11,5

11,4

11,5

Kostnadsjämförelser
Kostnad för kommunal grundsärskola, kr/elev
700 000
650 000
600 000
550 000
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland

590 100

577 600

553 900

578 300

549 600

Snitt av de tre kommungrupperna

492 337

514 454

534 397

537 425

513 947

Kostnadsjämförelser
Grundsärskola, antal elever per lärare
5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland

2,8

2,9

3,1

3,1

3,8

Samtliga kommuner

3,8

3,8

4,4

4,0

4,3

Kommungruppen

3,5

3,6

3,7

3,7

3,8

Kostnadsjämförelser
Kostnad för kommunal gymnasiesärskola, kr/elev
750 000
700 000
650 000
600 000
550 000
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland

707 800

689 600

607 300

547 400

605 500

Snitt av de tre kommungrupperna

488 516

511 703

497 077

493 819

495 933

Kostnadsjämförelser
Gymnasiesärskola, antal elever per lärare
3,5
3,3
3,1
2,9
2,7
2,5
2,3
2,1
1,9
1,7
1,5

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland

2,0

2,5

1,8

3,9

3,9

Samtliga kommuner

2,9

2,9

1,7

2,9

3,0

Kommungruppen

3,2

3,0

1,8

3,0

2,9

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

129 376

136 269

137 576

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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Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomisk rapport, september 2021.
Förslag till beslut

•

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten

Sammanfattning

Prognosen som inlämnades i samband med delårsrapport 2 kvarstår för helåret 2021
och visar ett negativt resultat på nio miljoner kronor.
Periodens resultat minskar från 25,5 miljoner kronor till 16,8 miljoner kronor vilket
gör att periodens resultat har försämrats med 8,7 miljoner kronor
Nettokostnaden har för perioden ökat med 31,3 miljoner kronor och motsvarar 3,5
procent ökningstakten för de egna kostnaderna 3,1 procent och intäkterna 2,5
procent
Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 6,1 miljoner
kronor och avser 1120 färre barn och elever. Prognosen för den köpta
huvudverksamheten visar på en negativ avvikelse motsvarande 10,8 miljoner kronor
och avser 262 fler barn och elever.
Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.
Periodens resultat
Organisation: 41 Barn o utbildningsnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Budget Jan Sep 2021

Resultat

Utfall Jan - Avvikelse Jan Sep 2021
Sep 2021

Utfall JanSep 2020

-943 318

-926 480

16 838

-895 154

621 462

644 358

22 896

628 653

Taxor och Avgifter

31 650

33 355

1 705

32 504

Statsbidrag

48 061

80 351

32 290

76 465

Försäljning vara/tjänst

16 112

2 919

-13 194

3 471

INTÄKTER
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Intern resursfördelning

522 689

524 848

2 159

513 358

2 951

2 886

-65

2 855

-1 564 781

-1 570 838

-6 058

-1 523 807

-646 743

-655 872

-9 129

-631 759

-67 887

-70 165

-2 278

-67 440

-136 515

-141 278

-4 763

-131 416

-21 138

-18 210

2 928

-18 000

-108 124

-107 640

484

-106 328

-11 492

-11 658

-166

-11 254

-528 754

-524 596

4 157

-510 592

-44 129

-41 420

2 709

-47 018

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

Tabellen visar periodens resultat, januari-september, för 2021. I jämförelse mellan
åren minskar periodens positiva resultat från 25,5 miljoner kronor till 16,8 miljoner
kronor vilket gör att periodens resultat har försämrats med 8,7 miljoner kronor.
Periodens resultat per avdelning, tkr
Organisation 3pos
410 Ordförande

2021

Prognos 21

2020

Bokslut 20

308

250

200

158

411 Utbildningsdirektör

5 640

1 943

11 397

3 366

412 Stöd och Utveckling

3 693

-1 701

-892

-1 747

413 Förskola

4 049

3 145

9 379

7 567

414 Grundskola

1 574

-11 532

584

-1 165

419

-2 717

2 731

2 957

415 Särskola
416 Kulturskola

1 164

2

246

464

587

1 953

2 721

2 571

2c. Köp av huvudverksamhet

-4 763

-6 179

-9 137

-16 751

2g. Intern resursförd (kto 47)

4 166

5 885

8 232

14 567

16 838

-8 951

25 459

11 987

417 Barn- och elevhälsan

Summa
Prognos 21 avser delårsrapport 2

Förskolan har för perioden försämrat sitt resultat jämfört med 2020. Nettokostnaden
för förskolan har ökat med 2,6 miljoner kronor. Att nettokostnaden har ökat
förklaras framförallt av en ökning i personalkostnader, motsvarar en ökning med 2,9
procent. För förskolan är ökningstakten för de egna kostnaderna 3,3 procent och
intäkterna 1,9 procent. Kompensation för sjukfrånvarokostnader är högre för
perioden och motsvarar 3,6 miljoner kronor, vilket för 2020 var 1,4 miljoner kronor.
Grundskolan har ett förbättrat resultat för perioden med 990 000 kronor i jämförelse
med 2020. Nettokostnaden för grundskolan har minskat med nästan en miljon
kronor detta motsvarar en procent. Att nettokostnaden har minskat förklaras
framförallt av att det utgått 2,2 miljoner kronor mer i kompensation för
sjukfrånvarokostnader i år. För grundskolan är ökningstakten för de egna
kostnaderna 4,2 procent och intäkterna 4,4 procent. Att utbildningsdirektören visar
på ett försämrat resultat för perioden förklaras av att ekonomichefen som
organisatoriskt ligger på avdelningen hade i förra året delar av ersättningen för
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sjukfrånvarokostnader uppbokat på ansvaret, vilket vid tidpunkten inte var utdelat till
verksamheten, detta motsvarar 7,3 miljoner kronor.
Nettokostnadsutveckling
Organisation: 41 Barn o utbildningsnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Utfall Jan Sep 2021

Utfall JanSep 2020

Förändring

Förändring %

-926 480

-895 154

-31 326

3%

644 358

628 653

15 706

2%

Taxor och Avgifter

33 355

32 504

851

3%

Statsbidrag

80 351

76 465

3 886

5%

Försäljning vara/tjänst

2 919

3 471

-552

-16%

Intern resursfördelning

524 848

513 358

11 490

2%

2 886

2 855

31

1%

-1 570 838

-1 523 807

-47 031

3%

-655 872

-631 759

-24 113

4%

-70 165

-67 440

-2 725

4%

-141 278

-131 416

-9 862

8%

-18 210

-18 000

-210

1%

-107 640

-106 328

-1 312

1%

-11 658

-11 254

-404

4%

-524 596

-510 592

-14 004

3%

-41 420

-47 018

5 599

-12%

Resultat
INTÄKTER

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

Nettokostnaden har för perioden ökat med 31,3 miljoner kronor och motsvarar 3,5
procent, ökningstakten för de egna kostnaderna 3,1 procent och intäkterna 2,5
procent
Intäkter

Intäkterna är totalt 15,7 miljoner kronor högre för 2021 i jämförelse med 2020,
ökningen beror i huvudsak på fler per barn och elev på våren samt högre ersättning
för samtliga skolformer, i den högre ersättningen, grundbeloppet, är även
sparbetinget medräknat för förskolan med 2,3 miljoner kronor och grundskolan med
1,6 miljoner kronor.
Intern resursfördelning avser dels rörliga flödesbidrag vilket är interna ersättningar för barn och
elever i de olika skolformerna, ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av
grundbeloppet utgår varje månad till respektive rektor för det antal barn och elever som är inskrivna
på verksamheten. Rektor har en nollbudget, med det menas att barn och elevintäkter som inkommer
skall täcka den totala egna kostnaden för verksamheten avseende alla förekommande kostnader som
exempelvis viss administration, ledning, undervisning-personalkostnader, och lärverktyg.
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I den interna resursfördelningen ingår även fasta bidrag vilka avser modersmålsundervisning och
tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet är belopp utöver grundbeloppet och är till för barn och elever som
behöver extra stöd på grund av exempelvis fysiska funktionsnedsättningar.
Nedan tabell visar utfallet för barn och elevvolymer i den kommunala verksamheten
för oktober månad. En sammanlagd minskning med 27 barn kan ses på förskolan
och färre antal elever i skolan, förändringen av elever är som störst i
fritidsverksamheten, förskoleklass och i åk 4-6. Totalt inom skolans verksamheter är
det 118 färre antal elever i jämförelse med oktober föregående år. Att det är en stor
differens för små och stora barn på förskolan förklaras av att beräkningssättet är
förändrat, detta som ett led i den automatisering som görs med hjälp av det nya barnoch elevadministrativa systemet (Tieto Education). Beräkningen är nu förenklad
enligt följande, det år som barnet fyller tre år är barnet litet på våren och stort på
hösten. Tidigare beräkningar var komplicerade då togs hänsyn till när barnet fyllde
sin 31:a månad och när på året barnet fyllde utifrån om barnet skulle betraktas som
litet eller stort.
Barn- och elever oktober månad, kommunal verksamhet
2021
2020 Differens
Verksamhet
Förskola år 1-2,5

583

461

122

Förskola år 2,5-5

1 405

1 554

-149

Fritidshem

2 420

2 440

-20

483

556

-73

Grundskola åk 1-3

1 674

1 669

5

Grundskola åk 4-6

1 694

1 761

-67

Grundskola åk 7-9

1 568

1 531

37

9 827

9 972

-145

Förskoleklass

Totalt

Kostnader

Kostnaderna är totalt 47 miljoner kronor högre för 2021 i jämförelse med 2020,
ökningen motsvarar 3,1 procent. Den största procentuella avvikelsen har gruppen
köp av huvudverksamhet vilket förklaras av ett högre grundbelopp samt fler
utbetalningar för barn och elever. Nedan tabell visar utfallet för barn och
elevvolymer i oktober månad. En sammanlagd ökning med 35 barn kan ses på
förskolan och fler antal elever i skolan, förändringen av elever är som störst i åk 4-6,
fritidsverksamheten, förskoleklass och i åk 1-3. Totalt inom skolans verksamheter är
det 214 fler antal elever i jämförelse med oktober föregående år
Barn- och elever oktober månad, extern verksamhet
Verksamhet

2021

2020 Differens

Förskola år 1-2,5

190

176

14

Förskola år 2,5-5

410

389

21

11

10

1

491

425

66

99

92

7

Grundskola åk 1-3

287

249

38

Grundskola åk 4-6

341

242

99

Ped oms år 1-5
Fritidshem
Förskoleklass

Grundskola åk 7-9
Totalt

307

303

4

2 136

1 886

250
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Prognos intern resursfördelning och köp av huvudverksamhet
Kommunalhuvudman

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

Differens,
tkr

Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Summa

229 536 226 282
79 697
76 168
25 347
25 284
272 790 273 544
607 370 601 278

3 254
3 529
63
-754
6 092

Budget
volym
2 134
2 463
537
4 974
10 108

Prognos
volym
2 116
2 354
535
4 983
9 988

Differens
volym
-18
-109
-2
9
-120

Bokslut
tkr
avvik. 20
2 758
2 842
1 759
5 867
13 226

Bokslut
vol.
2020
2 178
2 306
540
4 937
9 961

Bokslut
vol.
2020
594
11
397
85
767
1 854
11 815

Exkluderar särskild undervisningsgrupp. Bokslut avvik. 20 avser budgetavvikelse

huvudman

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

Differens,
tkr

Förskola
Ped. Oms
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Summa

83 014
80 153
1 138
1 082
9 067
14 799
6 756
7 293
73 305
80 734
173 280 184 061

2 861
56
-5 732
-537
-7 429
-10 781

598
12
256
88
779
1 733

612
11
418
95
859
1 995

14
-1
162
7
80
262

Bokslut
tkr
Avvik. 20
-5 717
132
-933
-330
-806
-7 654

-4 689

11 841

11 983

142

5 572

Fristående-

Budget
volym

Prognos
volym

Differens
volym

Buffert ingår i förskola med 5 500 tkr

Totalt

780 650 785 339

Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 6,1 miljoner
kronor och avser 120 färre barn och elever. Prognosen för den köpta
huvudverksamheten visar på en negativ avvikelse motsvarande 10,8 miljoner kronor
och avser 262 fler barn och elever.
Prognosen för den kommunala huvudmannen (interna rörliga flödesbidrag) är framräknad genom
att periodens verkliga utfall för barn och elevtal ligger på till och med oktober månad.
Månadsutfallet för oktober månad blir tillika prognosen för november och december månad.
Prognosen för den fristående huvudman följer samma princip som den kommunala.
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Flöden 2021
Kommunal verksamhet
Antal barn/elever - faktiskt utfall tom oktober
Budget

januari
februari mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december
Summa
Årssnitt
754
738
765
783
811
842
842
414
414
545
583
583
583
7 903
659
1 380
1 375
1 374
1 373
1 373
1 378
1 378
1 811
1 811
1 398
1 405
1 405
1 405
17 486
1 457
0
2 463
2 322
2 388
2 355
2 328
2 290
2 290
2 290
2 290
2 434
2 420
2 420
2 420
28 247
2 354
537
554
556
570
564
563
563
563
563
479
483
483
483
6 424
535
1 675
1 681
1 685
1 686
1 686
1 688
1 688
1 688
1 688
1 673
1 674
1 674
1 674
20 185
1 682
1 764
1 779
1 781
1 779
1 767
1 769
1 769
1 769
1 769
1 685
1 694
1 694
1 694
20 949
1 746
1 535
1 545
1 550
1 545
1 548
1 552
1 552
1 552
1 552
1 566
1 568
1 568
1 568
18 666
1 556

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

10 108

9 994

10 099

10 091

10 077

10 082

10 082

10 087

10 087

9 780

9 827

9 827

9 827

119 860

9 988

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

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

226
400
12

maj
230
404
12

juni
234
407
12

juli
126
505
12

augusti
september
oktober
november
december
Summa
Årssnitt
126
190
190
190
190
2 329
194
505
394
410
410
410
5 016
418
12
10
11
11
11
137
11
0
0
365
506
491
491
491
5 014
418
99
99
99
99
99
1 140
95
288
289
287
287
287
3 181
265
342
341
341
341
341
3 485
290
305
306
307
307
307
3 647
304

256
88
248
241
290

409
92
248
244
303

396
91
241
239
301

384
91
241
238
300

380
91
242
238
302

371
91
243
239
302

365
90
240
239
302

365
99
288
342
305

1 733

1 880

1 886

1 884

1 891

1 892

1 889

2 042

2 042

2 135

2 136

2 136

2 136

23 949

1 996

11 841

11 874

11 985

11 975

11 968

11 974

11 971

12 129

12 129

11 915

11 963

11 963

11 963

143 809

11 984
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Päivi Oliv
Särskolchef

Barn- och utbildningsnämnden

Medborgarförslag. Särskild skolskjuts för elever inskrivna i
särskolan
Förslag till beslut


Medborgarförslaget avslås

Sammanfattning

Fyra medborgarförslag har inkommit till barn- och utbildningsnämnden med
liknande förslag. Förslaget är att elever i särskolan ska beviljas skolskjuts från
fritidshemmet, då det i vissa fall ligger långt från elevens hem.
I Skollagen 11 kap 31 § står att elever i grundsärskola har rätt till kostnadsfri
skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen
bedrivs och tillbaka. Skollagen ger inte rätt till skolskjuts till och från fritidshem. Flera
kommuner har dock valt att även erbjuda skolskjuts för elever på särskolan från
fritidshemmet till hemmet.
Särskolan och förvaltningen bedömer att förslaget är bra ur de enskilda elevernas och
vårdnadshavarnas perspektiv men att det medför kostnader som det i dagsläget inte
finns utrymme för.
Det är redan idag möjligt att ansöka om skolskjuts på grund av särskilda
omständigheter för elever mottagna i särskolan. Varje ansökan beaktas separat.
Bedömning

Ett beslut att bevilja alla elever mottagna i särskolan särskild skolskjuts från
fritidshemmet beräknas innebära en merkostnad på ca 4 320 240 kronor, som idag
inte ryms inom beslutad budget. Förvaltningens föreslår därför nämnden att avslå
förslaget.
Barn- och elevperspektiv

För den enskilde eleven kan förslaget medföra att eleven får möjlighet till utökad tid
på fritidshemmet med högre måluppfyllelse inom ramen för Läroplan för
fritidshemmet. Fritidshemmet stimulerar elevernas utveckling och lärande samt
erbjuder eleven en meningsfull fritid.
Jämställdhetsperspektiv

Förvaltningen ser ingen påverkan ur detta perspektiv.
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Landsbygdsperspektiv

Förslaget skulle kunna innebära minskad restid för enskilda vårdnadshavare, bosatta
långt från fritidshemmet.
Ekonomisk konsekvensanalys

Antal elever, upp till 13 år

Summa per dag

Summa per år

1 elev

383

91 920

Elever med placering på
särskolans anpassade
fritidshem (10 elever)

3830

919 200

Alla särskolans elever upp till 18 001
13 år

4 320 240

(47 elever)
Ovan uträkning gäller faktiskt antal elever i särskolan innevarande termin och utifrån
elevernas olika boendeorter, vilket naturligtvis kan variera över tid.
I dag har särskolan 47 elever som har rätt att ha fritidshemsplacering. (Elever upp till
13 år.)
I uträkningen, för hösten 2022, har vi utgått från olika faktiska sträckor och kommit
fram till ett snittvärde på 383 kr per resa. Resorna är dyrare för de elever som bor
längre från sitt fritidshem och billigare för dem som bor närmare sitt fritidshem.
För 47 elever skulle det ge en kostnad på ca. 18 001:-/dag. 5 dagar i veckan, 48
veckor om året ger en kostnad på 4 320 240:-/år.
För 10 elever skulle det ge en kostnad på ca. 3 830:-/dag. 5 dagar i veckan, 48 veckor
om året ger en kostnad på 919 200:-/år.
I dessa fall är inte kostnaden för lov omräknad (dessa dagar kan ju innebära även
hämtning vilket innebär en än högre kostnad)
Förslaget innebär ökade kostnader för Region Gotland/Särskolan. Inom beslutad
ram för 2021 och 2022 finns inte denna kostnad inräknad.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 36185
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-01
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

2 (2)

Datum
2021-02-16 22:11

Ärendenummer
#36423

Sida
1(1)

Inskickat av: Joakim Andreas Holger Lange

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Region Gotland bör erbjuda särskilt skolskjuts för elever inskrivna i särskolan även till och från det anpassade fritidshemmet som
finns i särskolans lokaler i Visby.
Beskrivning och motivering
Gotland är till ytan en stor region och omfattar både stad och landsbygd!
Gotlands enda grundsärskola och Gotland enda anpassade fritids för elever med flerfunktionsnedsättningar är placerat i Visby. Många
kommuner erbjuder särskilt skolskjuts för elever inskrivna i särskolan, vilket innebär att de har rätt till skolskjuts även till och från
fritids. Detta eftersom särskolan och dess fritids ofta är placerat centralt i kommunen och för att alla föräldrar ska ha möjlighet att
välja ett anpassat fritids till deras barn. Region Gotland erbjuder idag inte detta vilket medför stora svårigheter för familjer som bor
och arbetar på landet att låta sina barn gå på det enda fritidshemmet i regionen som är anpassat för barn flerfunktionsnedsättningar.
I ett större perspektiv är det avgörande för om alla barn ges samma förutsättningar och för om vi ska kunna ha en levande landsbygd
på Gotland.
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/sarskola/resa-till-och-fran-sarskolan/

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

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Joakim Andreas Holger Lange
Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/303
1 oktober 2021

Päivi Oliv
Särskolchef

Barn- och utbildningsnämnden

Medborgarförslag. Särskild skolskjuts för elever inskrivna i
särskolan även till och från det anpassade fritidshemmet ...
Förslag till beslut


Medborgarförslaget avslås

Sammanfattning

Fyra medborgarförslag har inkommit till barn- och utbildningsnämnden med
liknande förslag. Förslaget är att elever i särskolan ska beviljas skolskjuts från
fritidshemmet, då det i vissa fall ligger långt från elevens hem.
I Skollagen 11 kap 31 § står att elever i grundsärskola har rätt till kostnadsfri
skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen
bedrivs och tillbaka. Skollagen ger inte rätt till skolskjuts till och från fritidshem. Flera
kommuner har dock valt att även erbjuda skolskjuts för elever på särskolan från
fritidshemmet till hemmet.
Särskolan och förvaltningen bedömer att förslaget är bra ur de enskilda elevernas och
vårdnadshavarnas perspektiv men att det medför kostnader som det i dagsläget inte
finns utrymme för.
Det är redan idag möjligt att ansöka om skolskjuts på grund av särskilda
omständigheter för elever mottagna i särskolan. Varje ansökan beaktas separat.
Bedömning

Ett beslut att bevilja alla elever mottagna i särskolan särskild skolskjuts från
fritidshemmet beräknas innebära en merkostnad på ca 4 320 240 kronor, som idag
inte ryms inom beslutad budget. Förvaltningens föreslår därför nämnden att avslå
förslaget.
Barn- och elevperspektiv

För den enskilde eleven kan förslaget medföra att eleven får möjlighet till utökad tid
på fritidshemmet med högre måluppfyllelse inom ramen för Läroplan för
fritidshemmet. Fritidshemmet stimulerar elevernas utveckling och lärande samt
erbjuder eleven en meningsfull fritid.
Jämställdhetsperspektiv

Förvaltningen ser ingen påverkan ur detta perspektiv.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2021/303

Landsbygdsperspektiv

Förslaget skulle kunna innebära minskad restid för enskilda vårdnadshavare, bosatta
långt från fritidshemmet.
Ekonomisk konsekvensanalys

Antal elever, upp till 13 år

Summa per dag

Summa per år

1 elev

383

91 920

Elever med placering på
särskolans anpassade
fritidshem (10 elever)

3830

919 200

Alla särskolans elever upp till 18 001
13 år

4 320 240

(47 elever)
Ovan uträkning gäller faktiskt antal elever i särskolan innevarande termin och utifrån
elevernas olika boendeorter, vilket naturligtvis kan variera över tid.
I dag har särskolan 47 elever som har rätt att ha fritidshemsplacering. (Elever upp till
13 år.)
I uträkningen, för hösten 2022, har vi utgått från olika faktiska sträckor och kommit
fram till ett snittvärde på 383 kr per resa. Resorna är dyrare för de elever som bor
längre från sitt fritidshem och billigare för dem som bor närmare sitt fritidshem.
För 47 elever skulle det ge en kostnad på ca. 18 001:-/dag. 5 dagar i veckan, 48
veckor om året ger en kostnad på 4 320 240:-/år.
För 10 elever skulle det ge en kostnad på ca. 3 830:-/dag. 5 dagar i veckan, 48 veckor
om året ger en kostnad på 919 200:-/år.
I dessa fall är inte kostnaden för lov omräknad (dessa dagar kan ju innebära även
hämtning vilket innebär en än högre kostnad)
Förslaget innebär ökade kostnader för Region Gotland/Särskolan. Inom beslutad
ram för 2021 och 2022 finns inte denna kostnad inräknad.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 36423
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-01
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

2 (2)

Datum
2021-02-14 18:53

Ärendenummer
#36290

Sida
1(1)

Inskickat av: Holger Ingvar Lange

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Utökad skolskjuts för elever med flerfunktionsnedsättningar.
Då Gotlands enda grundsärskola o Gotlands enda funktionsanpassade fritidshem för elever med flerfunktionsnedsättningar, är placerat
i Visby, anser vi att regionen skall erbjuda skolskjuts även till o från det enda anpassade fritidshemmet.
Se vidare motivering i text nedan.
Beskrivning och motivering
Gotland är till ytan en stor region och omfattar både stad och landsbygd!
Gotlands enda grundsärskola och Gotland enda anpassade fritids för elever med flerfunktionsnedsättningar är placerat i Visby. Många
kommuner erbjuder särskilt skolskjuts elever inskrivna i särskolan, vilket innebär att de har rätt skolskjuts även till och från fritids.
Detta eftersom särskolan och dess fritids ofta är placerat centralt i kommunen och för att alla föräldrar ska ha möjlighet att välja ett
anpassat fritids till deras barn. Region Gotland erbjuder idag inte detta vilket medför stora svårigheter för familjer som bor och arbetar
på landet att låta sina barn gå på det enda fritidshemmet i regionen som är anpassat för barn flerfunktionsnedsättningar.
I ett större perspektiv är det avgörande för om alla barn ges samma förutsättningar och för om vi ska kunna ha en levande landsbygd
på Gotland.
/ Holger o Ann-Christin Lange

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

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Holger Ingvar Lange
Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/304
1 oktober 2021

Päivi Oliv
Särskolchef

Barn- och utbildningsnämnden

Medborgarförslag. Utökad skolskjuts för elever med
flerfunktionsnedsättningar
Förslag till beslut


Medborgarförslaget avslås

Sammanfattning

Fyra medborgarförslag har inkommit till barn- och utbildningsnämnden med
liknande förslag. Förslaget är att elever i särskolan ska beviljas skolskjuts från
fritidshemmet, då det i vissa fall ligger långt från elevens hem.
I Skollagen 11 kap 31 § står att elever i grundsärskola har rätt till kostnadsfri
skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen
bedrivs och tillbaka. Skollagen ger inte rätt till skolskjuts till och från fritidshem. Flera
kommuner har dock valt att även erbjuda skolskjuts för elever på särskolan från
fritidshemmet till hemmet.
Särskolan och förvaltningen bedömer att förslaget är bra ur de enskilda elevernas och
vårdnadshavarnas perspektiv men att det medför kostnader som det i dagsläget inte
finns utrymme för.
Det är redan idag möjligt att ansöka om skolskjuts på grund av särskilda
omständigheter för elever mottagna i särskolan. Varje ansökan beaktas separat.
Bedömning

Ett beslut att bevilja alla elever mottagna i särskolan särskild skolskjuts från
fritidshemmet beräknas innebära en merkostnad på ca 4 320 240 kronor, som idag
inte ryms inom beslutad budget. Förvaltningens föreslår därför nämnden att avslå
förslaget.
Barn- och elevperspektiv

För den enskilde eleven kan förslaget medföra att eleven får möjlighet till utökad tid
på fritidshemmet med högre måluppfyllelse inom ramen för Läroplan för
fritidshemmet. Fritidshemmet stimulerar elevernas utveckling och lärande samt
erbjuder eleven en meningsfull fritid.
Jämställdhetsperspektiv

Förvaltningen ser ingen påverkan ur detta perspektiv.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2021/304

Landsbygdsperspektiv

Förslaget skulle kunna innebära minskad restid för enskilda vårdnadshavare, bosatta
långt från fritidshemmet.
Ekonomisk konsekvensanalys

Antal elever, upp till 13 år

Summa per dag

Summa per år

1 elev

383

91 920

Elever med placering på
särskolans anpassade
fritidshem (10 elever)

3830

919 200

Alla särskolans elever upp till 18 001
13 år

4 320 240

(47 elever)
Ovan uträkning gäller faktiskt antal elever i särskolan innevarande termin och utifrån
elevernas olika boendeorter, vilket naturligtvis kan variera över tid.
I dag har särskolan 47 elever som har rätt att ha fritidshemsplacering. (Elever upp till
13 år.)
I uträkningen, för hösten 2022, har vi utgått från olika faktiska sträckor och kommit
fram till ett snittvärde på 383 kr per resa. Resorna är dyrare för de elever som bor
längre från sitt fritidshem och billigare för dem som bor närmare sitt fritidshem.
För 47 elever skulle det ge en kostnad på ca. 18 001:-/dag. 5 dagar i veckan, 48
veckor om året ger en kostnad på 4 320 240:-/år.
För 10 elever skulle det ge en kostnad på ca. 3 830:-/dag. 5 dagar i veckan, 48 veckor
om året ger en kostnad på 919 200:-/år.
I dessa fall är inte kostnaden för lov omräknad (dessa dagar kan ju innebära även
hämtning vilket innebär en än högre kostnad)
Förslaget innebär ökade kostnader för Region Gotland/Särskolan. Inom beslutad
ram för 2021 och 2022 finns inte denna kostnad inräknad.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 36290
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-01
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

2 (2)

Datum
2021-02-15 12:54

Ärendenummer
#36335

Sida
1(1)

Inskickat av: Ottar Sörensen

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
medborgarförslag om att i likhet med många andra kommuner erbjuda barn inskrivna i särskolan särskild skolskjuts. Det innebär att
man har rätt till skjuts även till och från fritids. Detta eftersom grundsärskolan och dess tillhörande fritidshem är ofta är placerat
centralt i kommunen.
Beskrivning och motivering
Gotland är till ytan en stor region och omfattar både stad och landsbygd!
Gotlands enda grundsärskola och Gotland enda anpassade fritids för elever med flerfunktionsnedsättningar är placerat i Visby. Många
kommuner erbjuder särskilt skolskjuts elever inskrivna i särskolan, vilket innebär att de har rätt skolskjuts även till och från fritids.
Detta eftersom särskolan och dess fritids ofta är placerat centralt i kommunen och för att alla föräldrar ska ha möjlighet att välja ett
anpassat fritids till deras barn. Region Gotland erbjuder idag inte detta vilket medför stora svårigheter för familjer som bor och arbetar
på landet att låta sina barn gå på det enda fritidshemmet i regionen som är anpassat för barn flerfunktionsnedsättningar.
I ett större perspektiv är det avgörande för om alla barn ges samma förutsättningar och för om vi ska kunna ha en levande landsbygd
på Gotland.
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/sarskola/resa-till-och-fran-sarskolan/
Vänliga hälsningar
Ottar Gjendahl Sörensen

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

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Ottar Sörensen
Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/311
1 oktober 2021

Päivi Oliv
Särskolchef

Barn- och utbildningsnämnden

Medborgarförslag. Erbjuda barn inskrivna i särskolan särskild
skolskjuts, även till och från fritids
Förslag till beslut


Medborgarförslaget avslås

Sammanfattning

Fyra medborgarförslag har inkommit till barn- och utbildningsnämnden med
liknande förslag. Förslaget är att elever i särskolan ska beviljas skolskjuts från
fritidshemmet, då det i vissa fall ligger långt från elevens hem.
I Skollagen 11 kap 31 § står att elever i grundsärskola har rätt till kostnadsfri
skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen
bedrivs och tillbaka. Skollagen ger inte rätt till skolskjuts till och från fritidshem. Flera
kommuner har dock valt att även erbjuda skolskjuts för elever på särskolan från
fritidshemmet till hemmet.
Särskolan och förvaltningen bedömer att förslaget är bra ur de enskilda elevernas och
vårdnadshavarnas perspektiv men att det medför kostnader som det i dagsläget inte
finns utrymme för.
Det är redan idag möjligt att ansöka om skolskjuts på grund av särskilda
omständigheter för elever mottagna i särskolan. Varje ansökan beaktas separat.
Bedömning

Ett beslut att bevilja alla elever mottagna i särskolan särskild skolskjuts från
fritidshemmet beräknas innebära en merkostnad på ca 4 320 240 kronor, som idag
inte ryms inom beslutad budget. Förvaltningens föreslår därför nämnden att avslå
förslaget.
Barn- och elevperspektiv

För den enskilde eleven kan förslaget medföra att eleven får möjlighet till utökad tid
på fritidshemmet med högre måluppfyllelse inom ramen för Läroplan för
fritidshemmet. Fritidshemmet stimulerar elevernas utveckling och lärande samt
erbjuder eleven en meningsfull fritid.
Jämställdhetsperspektiv

Förvaltningen ser ingen påverkan ur detta perspektiv.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2021/311

Landsbygdsperspektiv

Förslaget skulle kunna innebära minskad restid för enskilda vårdnadshavare, bosatta
långt från fritidshemmet.
Ekonomisk konsekvensanalys

Antal elever, upp till 13 år

Summa per dag

Summa per år

1 elev

383

91 920

Elever med placering på
särskolans anpassade
fritidshem (10 elever)

3830

919 200

Alla särskolans elever upp till 18 001
13 år

4 320 240

(47 elever)
Ovan uträkning gäller faktiskt antal elever i särskolan innevarande termin och utifrån
elevernas olika boendeorter, vilket naturligtvis kan variera över tid.
I dag har särskolan 47 elever som har rätt att ha fritidshemsplacering. (Elever upp till
13 år.)
I uträkningen, för hösten 2022, har vi utgått från olika faktiska sträckor och kommit
fram till ett snittvärde på 383 kr per resa. Resorna är dyrare för de elever som bor
längre från sitt fritidshem och billigare för dem som bor närmare sitt fritidshem.
För 47 elever skulle det ge en kostnad på ca. 18 001:-/dag. 5 dagar i veckan, 48
veckor om året ger en kostnad på 4 320 240:-/år.
För 10 elever skulle det ge en kostnad på ca. 3 830:-/dag. 5 dagar i veckan, 48 veckor
om året ger en kostnad på 919 200:-/år.
I dessa fall är inte kostnaden för lov omräknad (dessa dagar kan ju innebära även
hämtning vilket innebär en än högre kostnad)
Förslaget innebär ökade kostnader för Region Gotland/Särskolan. Inom beslutad
ram för 2021 och 2022 finns inte denna kostnad inräknad.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 36335
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-01
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

2 (2)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2019/1091
21 oktober 2021

Kristoffer Strehlenert
Projektledare

Barn- och utbildningsnämnden

Framtidens förskola och grundskola
Förslag till beslut

• Nämnden inger förvaltningens rapport som sin egen för vidare behandling i
regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Sammanfattning

Den 17 juni 2019 beslutade regionfullmäktige (RF) att ”Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda framtidens skolorganisation på Gotland utifrån en
kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med
bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler
belysas” (RF 2019-06-17, § 188).
Förvaltningen startade därefter projektet Framtidens förskola och grundskola – en
utredning med efterföljande förslag kring en framtida skolorganisation för Region
Gotlands förskolor och grundskolor. Projektet har drivits mellan september 2019
och sommaren 2021 och avrapporteras nu i en slutrapport. Syftet med slutrapporten
är att sprida kunskap och erfarenheter från projektet och dela det resultat som har
uppnåtts.
I rapporten beskriver styrgruppen att fokuset för politiken under projektets gång
förflyttades till att allt mer handla om landsbygdens utveckling. De ursprungliga
frågorna om en sänkt kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i
kostnadsutjämningssystemet, utmaningen med lärarbrist, målet om en likvärdig
utbildning, likvärdig tillgång till barn- och elevhälsa och lärmiljö kom i skymundan.
Detta blev särskilt tydligt vid politikernas dialogtillfällen om
skolorganisationsförslaget där diskussionerna präglades av skolans vikt för
landsbygdens överlevnad, snarare än om skolans kvalitet. Detta trots att
förvaltningen under utredningstiden inte kunnat hitta belägg för att nedläggning av
en skola behöver leda till att en bygd/socken ödeläggs. Lokala exempel på detta finns
1 (3)
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till exempel i När och Östergarn, där utvecklingen i bygden efter skolans nedläggning
inte avstannat och det i stället har skett en befolkningstillväxt.
Servicestrategin nämns som ett viktigt styrdokument inför beslutet om framtidens
förskola och grundskola. Förvaltningen tog i sitt förslag höjd för att det går att
utnyttja det effektiviseringsutrymme som strategin ger. Servicestrategin anger ett golv
- en bottenplatta för landsbygdssäkring. Barn- och utbildningsnämnden valde en
högre ambitionsnivå gällande geografisk närhet, vilket är helt möjligt enligt
servicestrategin.
Ärendebeskrivning

Den 17 juni 2019 beslutade regionfullmäktige (RF) att ”Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda framtidens skolorganisation på Gotland utifrån en
kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med
bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler
belysas” (RF 2019-06-17, § 188). Förväntningar fanns på att nämnden skulle kunna
sänka sina kostnader till i nivå med Referenskostnaden motsvarade år 2018
kostnadssänkningar på 112,1 miljoner kronor inom barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde för förskola, grundskola och fritidshem.
Förvaltningen startade därefter projektet Framtidens förskola och grundskola – en
utredning med efterföljande förslag kring en framtida skolorganisation för Region
Gotlands förskolor och grundskolor. Projektet har drivits mellan september 2019
och sommaren 2021 och avrapporteras nu i en slutrapport. Syftet med slutrapporten
är att sprida kunskap och erfarenheter från projektet och dela det resultat som har
uppnåtts.
Utredningsuppdraget har handlat om att utvärdera dagens verksamhet i förskola och
grundskola och därefter ta fram ett förslag på hur verksamheterna ska bedrivas i
framtiden.
Styrande för utredningsarbetet har även varit den av regionfullmäktige beslutade
strategin Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland (2018-09-24). Faktorer så som
globalisering, digitalisering, arbetsmarknad, kollektivtrafik, föräldraskap,
barnperspektiv och konsekvenser för barn skulle också beaktas.
Målet för utredningen har varit att nå fram till en kostnadseffektiv och väl
kompetensförsörjd förskole- och grundskolorganisation med fokus på elevernas
resultat.
Redan från start har koppling funnits till utredningen om organisation och
lokalisering av måltidsverksamheten som genomförts inom regionstyrelseförvaltningen. Även utredning om minskade lokalkostnader har funnits med som
referens och utgångspunkt för projektet. Avstämningar har gjorts löpande med
utredare för de olika projekten kring gemensamma beröringspunkter. Dessa tre
utredningar/projekt har tillsammans med ytterligare fyra andra utgjort delar av
effektiviseringsprogrammet för Region Gotland 2020-2022, med åtgärder för att
bidra till kostnadssänkningar motsvarande 200 miljoner kronor under perioden1.
Under utredningens gång har arbetet med nulägesrapport, vägledande strategier för
lösningar och förslaget till ny förskole- och grundskoleorganisation presenterats och
stämts av med en politisk referensgrupp med representanter från nämndens
arbetsutskott samt ledamöter från samtliga övriga partier i barn- och
utbildningsnämnden och en facklig referensgrupp med representanter från
1
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Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Kommunal. Samverkan har även skett i
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Förslaget till ny organisation presenterades formellt för nämndens arbetsutskott den
29 september 2020 och byggde på ett antal vägledande strategier till lösningar som
delvis utgick från framgångsfaktorer för organiserandet av framgångsrika skolor. De
vägledande strategierna redovisades för referensgrupper och nämnd. Centralt för
strategierna har varit rektors möjlighet att dagligen kunna leda verksamheten och
lärares möjligheter att arbeta mer tillsammans för att kunna skapa samsyn kring
undervisningens innehåll och former. Förslaget innebar satsningar på skolenheter
som har specialsalar för idrott, slöjd och i viss mån även övriga praktiskestetiska
ämnen. Detta för att minska elevernas resande under skoltid. Förvaltningen hade
också grundat förslaget utifrån tidsfrister för lokaler som måste avvecklas eller
ersättas på grund av tidsbegränsade bygglov.
Förslaget i sin helhet omfattade en avveckling av två förskolor (Linden och
Bryggaren i Visby) och åtta grundskolor (Stenkyrka, Endre, Vänge, Kräklingbo,
Eskelhem, Sanda, Stånga och Öja) samt en avveckling av högstadiet i
Fårösundsskolan. Förslagets genomförande skulle ha inneburit förändrade
upptagningsområden och elevutökningar i flertalet av öns kvarvarande skolor.
De beräknade kostnadsminskningarna för förskola, grundskola och fritidshem
genom förslaget var cirka 15 miljoner kronor per år. Samtidigt skulle det krävts
investeringar på cirka 25 miljoner kronor för att genomföra lokalanpassningar med
mera. Att behålla den nuvarande organisationen beräknades ge en ökad kostnad på
cirka fem miljoner kronor per år och cirka 75 miljoner kronor i investeringar.
Den 15 december 2020, på ett extrainsatt sammanträde, beslutade barn- och
utbildningsnämnden (BUN) om den framtida skolorganisationen. BUN beslutade
inte i enlighet med utbildnings- och arbetslivsförvaltningens förslag
Efter BUN:s beslut gick ärendet om framtidens skolorganisation vidare
till regionstyrelsen (RS) den 24 februari 20212 som beslutade att uppmana BUN att
tydliggöra drifts- och investeringsbehov till följd av beslutet i strategisk plan och
budget 2022–2024. Så har också gjorts genom att ta fram en tioårig investeringsplan.
Regionfullmäktige fastställde beslutet i skolorganisationsfrågan i enlighet med RS
beslut den 29 mars 2021. RS gavs i uppdrag att i samarbete med BUN förstärka det
arbete som redan pågår inom ramen för landsbygdsutveckling och bostadsbyggande
och återkomma till budgetberedningen 2021 med förslag till plan och resursbehov.
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1. Sammanfattning
Denna slutrapport summerar projektet Framtidens förskola och grundskola – en utredning
med efterföljande förslag kring en framtida skolorganisation för Region Gotlands förskolor
och grundskolor. Projektet har drivits mellan september 2019 och sommaren 2021. Syftet
med slutrapporten är att sprida kunskap och erfarenheter från projektet och dela det resultat som har uppnåtts.
2. Bakgrund
Den 17 juni 2019 fastställde regionfullmäktige (RF) beslutet att ”Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda framtidens skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med bibehållen
kvalitetsnivå. I utredningen ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas” (RF
2019-06-17, § 188). Förväntningar fanns på att nämnden skulle kunna sänka sina kostnader
till i nivå med Referenskostnaden motsvarade år 2018 kostnadssänkningar på 112,1 miljoner kronor inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde för förskola, grundskola
och fritidshem.
Vad handlade utredningsuppdraget om?

Utredningsuppdraget har handlat om att utvärdera dagens verksamhet i förskola och
grundskola och därefter ta fram ett förslag på hur verksamheterna ska bedrivas i framtiden.
Styrande för utredningsarbetet har även varit den av regionfullmäktige beslutade strategin
Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland (2018-09-24). Faktorer så som globalisering, digitalisering, arbetsmarknad, kollektivtrafik, föräldraskap, barnperspektiv och konsekvenser
för barn skulle också beaktas.
Målet för utredningen har varit att nå fram till en kostnadseffektiv och väl kompetensförsörjd förskole- och grundskolorganisation med fokus på elevernas resultat.
Redan från start har koppling funnits till utredningen om organisation och lokalisering av
måltidsverksamheten som genomförts inom regionstyrelseförvaltningen. Även utredning
om minskade lokalkostnader har funnits med som referens och utgångspunkt för projektet.
Avstämningar har gjorts löpande med utredare för de olika projekten kring gemensamma
beröringspunkter. Dessa tre utredningar/projekt har tillsammans med ytterligare fyra andra
utgjort delar av effektiviseringsprogrammet för Region Gotland 2020-2022, med åtgärder
för att bidra till kostnadssänkningar motsvarande 200 miljoner kronor under perioden1.

3. Projektets genomförande

Ärendenr BUN 2019/1091 Datum 2021-09-09

Etapp 1: förberedelser och beslut om projektdirektiv - år 2019

Under sommaren 2019 bildades styrgrupp samt arbetsgrupp och projektarbetet påbörjades
av den dåvarande avdelningschefen för ledningsstöd samt dåvarande utbildningsdirektör
som fastställde projektdirektiv. Projektledaren anställdes under slutet av 2019 på halvtid
och från 1 januari på 2020 på heltid till och med december 20202.

1

RS 2019/955
Till viss del har projektledarens arbete även fortsatt under våren 2021 – det vill säga efter nämndens ställningstagande i skolorganisationsfrågan.
2
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4/6: beslut om att påbörja arbetet med ett projektdirektiv inför en större översyn av
den kommunala förskole- och skolorganisationen (BUN)
17/9: fastställande av projektdirektiv (BUN)
23/10: fastställande av projektdirektiv (RS)
18/11: fastställande av projektdirektiv (RF)

Under augusti 20193 startade arbetet med nulägesrapporten genom insamling av faktaunderlag samt omvärldsspaning/erfarenhetsutbyte (politiker och tjänstemän).
Etapp 2: kunskaps- och förankringsfas år 2019-2020 (medarbetare, chefer och nämndpolitiker)

Under etapp 2 började förankringsarbetet kring projektet/utredningen inom den egna organisationen. En workshop genomfördes i rektorskollegiet kring vad man trodde att kvalitet och likvärdighet innebär för 1) medborgare, 2) barn/elev respektive 3) vårdnadshavare.
I januari 2020 genomfördes medarbetarträffar i de olika skolområdeslinjerna om framtidens
förskola och grundskola. Medarbetarna inom förskola och grundskola fick information om
det uppdrag som givits och en lägesbild av vilka utmaningar förvaltningen såg framför sig.
En mentimeterundersökning gjordes där deltagarna fick delge vad kvalitet och likvärdighet
innebär för dem.
I februari genomfördes en workshop för politiker i BUN, regionstyrelsen RS, gruppledare
för partierna i regionfullmäktige samt tjänstemän/direktörer vid regionstyrelseförvaltningen. De inbjudna fick en beskrivning av förskolans och skolans uppdrag, en kort nulägesbeskrivning, beskrivning av utmaningarna framåt och det uppdrag som givits om framtidens förskola och grundskola. Föredragning gjordes av Johan Wännström, universitetslektor och statsvetare vid Linköpings universitet, som studerat skolnedläggningsprocesser.
Åhörarna fick även lyssna till Maarit Enbuske, skolchef och Helena N Jensen, ekonomi/HR-chef om deras erfarenheterna från utredningsuppdraget och förslaget kring ny skolstruktur i Luleå kommun. Under workshopen genomfördes också ett grupparbete kring
kvalitet och likvärdighet och hur deltagarna uppfattade vad dessa två saker innebär för 1)
medborgare, 2) barn/elev respektive 3) vårdnadshavare
I februari genomfördes också en frågeenkät riktad till vårdnadshavare i förskola och grundskola om bland annat vilka faktorer som de tillfrågade anser är viktigast vid valet av skola.
Elever i grundskolan och årskurs 1 på gymnasiet fick tycka till om vilka faktorer som är viktigast i den bästa skola de skulle kunna tänka sig4.

Ärendenr BUN 2019/1091 Datum 2021-09-09

Etapp 3: kunskaps- och förankringfas (allmänhet) – år 2020

Under januari-juni 2020 fortsatte faktainsamling, analys (strategiska vägval) och utarbetande
av lösningar samt framtagande av beslutsunderlag. Den 14 april 2020 presenterades innehållet i nulägesrapporterna för i barn- och utbildningsnämnden (BUN)5. Det fanns en planering för att hålla öppna informationstillfällen under april-maj 2020 för att kunna sprida
innehållet i nulägesrapporten till en bred allmänhet. Dessa blev tyvärr inställda på grund av
restriktionerna under coronapandemin. Vägvalet blev att kommunicera om nuläget i förskola och grundskola via digitala kanaler, annonsering, pressutskick med mera.
3
4
5

Pågick fram till december 2019
De äldre eleverna svarade själva på enkäten. Eleverna i år F-4 fick vägledning av pedagogerna när de svarade.
Arbetsutskott 31/3 2020.
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Förankringsarbetet mot allmänheten beskrivs mer noggrant under rubriken ”Kommunikationsinsatser under projekttiden”.
Etapp 4: presentation av slutsatser och förslag - år 2020

Slutsatser och förslag har kontinuerligt under projektet diskuterats, förankrats och i viss
mån justerats i dialog med barn- och utbildningsnämnden samt referensgrupper. En närmare beskrivning av detta återfinns under rubriken ”Dialog, synpunktshantering och samverkan”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18/8: Presentation av organisationsförslaget för förvaltningsledning.
19/8: Presentation av organisationsförslaget på arbetsplatsträff för central förvaltning
19/8: Presentation av organisationsförslaget för Region Gotlands koncernledningsgrupp (KLG) bestående av regiondirektör, förvaltningschefer och direktörer vid
regionstyrelsen
20/8: Presentation av organisationsförslaget för förskole- och grundskolerektorer
24/8: Presentation av organisationsförslaget för facklig referensgrupp: vägledande
strategier för lösningar – förslagets inriktning
26/8: Presentation av organisationsförslaget för politisk referensgrupp: vägledande
strategier för lösningar – förslagets inriktning
2/9: digital informationsutsändning till medarbetare inom förskola och grundskola
kring det kommande förslaget till organisation.
September-oktober: riskanalyser kring förslaget till organisation genomförs på respektive skolenhet.
29/9: organisationsförslaget behandlas som ett informationsärende vid barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott - ledamöterna fick en föredragning om hela innehållet.
Oktober: barnkonsekvensanalyser genomförs ute i verksamheterna.
I oktober 2020 genomförs en digital utsändning via gotland.se om Framtidens förskola och grundskola till en bred allmänhet
Hösten 20206 hålls politikernas dialogtillfällen om förslaget i Endre, Eskelhem, Fårösund, Kräklingbo, Sanda, Stenkyrka, Stånga, Visby och Öja.

Ärendenr BUN 2019/1091 Datum 2021-09-09

Etapp 5 – våren 2021 och framåt: beslut och genomförande

Den 15 december 2020 togs beslut om framtidens skolorganisation i barn- och utbildningsnämnden7 (BUN). Den 24 februari 2021 beslutade regionstyrelsen (RS) om framtidens
skolorganisation och den 29 mars 2021 tog regionfullmäktige (RF) det slutliga beslutet om
framtidens skolorganisation. Mer om själva beslutet återfinns under rubriken ”Beslutet om
framtidens skolorganisation”. Då beslutet i alla instanser föll ut så att endast ett fåtal delar i
förslaget ska genomföras - avvecklingen av två förskolor i Visby – har det tidig höst 2021
inte skett några stora förändringar. Detta då dessa förändringar hänger samman med nybyggnationer och fysiska verksamhetsanpassningar som ännu inte är utförda8.

6

vecka 42 till 45
Arbetsutskott 3/11
8
Några mindre justeringar har gjorts av ledningen för ett par skolområden samt en organisationsförändring inom förskolans områden.
Dessa förändringar har dock inte en direkt koppling till rapporten och besluten som fattades runt förslaget.
7
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Etapp 6 - 2022: uppföljning

Uppföljning av projektet är naturligtvis kopplat till genomförandedelen och kommer kunna
utföras först efter genomförda förändringar.
Projektorganisation
Projektledare

Projektledarens ansvar har varit
• att vara föredragande i styrgruppen
• att genomföra projektet enligt projektdirektivet och styrgruppens anvisningar
• samla in fakta och underlag till nulägesrapport
• föra dialog med andra projektansvariga inom ramen för Effektiviseringsprogram
för Region Gotland 2020–2022 – bland annat med regionstyrelseförvaltningen
kring måltider och utvecklingsfrågor samt med teknikförvaltningen kring lokaler
• föra dialog med rektorer i förskola och grundskola i utarbetandet av ett förslag på
skolorganisation
• att stämma av inriktningen på förslaget på skolorganisation med styrgrupp och referensgrupp
• att löpande återrapportera till styrgruppen om arbetet och lyfta frågor kring genomförandet
• att utarbeta slutrapport
Styrgrupp

Styrgruppens uppdrag har varit
• att ge vägledning till projektledaren
• fatta de beslut som krävs för genomförandet, till exempel tidplan och kommunikationsaktiviteter
• att ta ställning till referensgruppers åsikter och inspel
Styrgruppen har bestått av: utbildningsdirektören, cheferna för förskola och grundskola,
projektledaren, chefen för kvalitets- och utvecklingsavdelningen, ekonomichefen, HR-chefen, förvaltningskommunikatörerna.

Ärendenr BUN 2019/1091 Datum 2021-09-09

Åtta möten har hållits:
2019-10-01
2019-10-09
2019-12-11
2020-03-20
2020-08-13
2020-10-06
2021-01-14
2021-03-31
Arbetsgrupp

Arbetsgruppen har bestått av olika personer/konstellationer ur styrgruppen. Arbetsgruppens uppdrag har varit
• Att stötta projektledaren
• Lösa operativa uppgifter
• Ha löpande avstämningar
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19 möten har hållits under projekttiden:
2019-06-11
2019-11-18
2019-12-04
2019-12-18
2020-01-07
2020-01-17
2020-01-28
2020-01-31
2020-02-20
2020-02-25
2020-04-03
2020-04-15
2020-05-05
2020-05-20
2020-06-01
2020-08-26
2020-10-29
2020-11-16
Referensgrupper

Två referensgrupper har funnits kopplade till projektet:
- en referensgrupp bestående av BUN:s arbetsutskott samt en representant från varje
parti i nämnden som inte representerats i arbetsutskottet
- en referensgrupp bestående av fackliga företrädare från Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Kommunal.
Referensgruppernas uppdrag har varit att ge det stöd som behövs till projektledaren och
styrgruppen för att skapa ett resultat enligt det givna uppdraget; att sätta ramar (avgränsa),
ha synpunkter på utredningsförslagets inriktning och omfattning, att bidra med förslag,
synpunkter och professionell expertis (lärarfacken) samt att vara informationsbärare till och
från respektive partigrupper.
Politisk referensgrupp

Ärendenr BUN 2019/1091 Datum 2021-09-09

Stefan Nypelius (C), Ingrid Engström (C), Margareta Persson (M), Meishuan Wong (M),
Jonathan Carlsson (S), Lisbeth Bokelund (MP), Jennie Jarve (V), Hilda Frick (SD), Aina
Mattson (L), Linnéa Högberg (KD), Eva Mathiasson Rinblad (Fi).
Fyra sammanträden har hållits under projekttiden:
2019-12-10
2020-03-03
2020-05-14
2020-08-26
Facklig referensgrupp

Linda Rung, Lärarförbundet
Gunnel Ahlgren, Lärarförbundet
Petter Stiernstedt, Lärarnas Riksförbund
Carolin Törnberg, Lärarnas Riksförbund
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Sandra Othberg, Kommunal
Rosita Sundh, Lärarnas Riksförbund
Kristoffer Strehlenert, projektledare
Karl-Erik Söderberg, tillförordnad utbildningsdirektör fram till 2020-02-28 och tillförordnad grundskolechef till 2020-06-30
Torsten Flemming, inledningsvis avdelningschef grundskola och från och med 2020-03-01
utbildningsdirektör
Lena Gustavsson, avdelningschef förskola
Jörgen Norström, avdelningschef grundskola (från och med 2020-07-01)
Ett sammanträde har hållits under projekttiden:
2020-02-17
Övrig samverkan, tre sammanträden har hållits under projekttiden
2020-04-14: Central samverkan inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
2020-04-16: Referensgruppsmöte med övriga aktörer (kring nulägesbeskrivning): teknikförvaltningen och regionstyrelsen (måltider)
2020-10-19: Central samverkan inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Övriga möten
Föredragningar har getts för Vänsterpartiets och Moderaternas partistyrelser av förvaltningspersoner efter inbjudan från partierna samt med regionledningen med allianspartiernas regionråd.
Projektets ekonomi och resurser
Beräknad resursåtgång enligt direktivet

Projektledare 25 procent i 24 månader (300 000 kr)
Projektmedarbetare motsvarande en heltid under 24 månader, men fördelas på flera medarbetare (1 000 000 kr)
Kommunikatör 30 procent i 12 månader, 10 procent i 12 månader (200 000 kr)
Budget (ur direktivet):
Projektledning: 1 300 000 kr
Kommunikation: 450 000 kr (fördelat 200 000 kr kommunikatör samt 250 000 kr inköp ex
trycksaker/annonsering)
Övrigt, resor mm: 150 000 kr
Totalt: 1 900 000 kronor

Ärendenr BUN 2019/1091 Datum 2021-09-09

Utfall

Utfallet i tid stämmer mycket väl överens med den beräknade resursåtgången, om än med
något annan fördelning. Sammanlagt bedöms den nedlagda arbetstiden motsvara cirka 2,2
helårstjänster. Viktigt att poängtera att det i denna tid inte finns medräknat vad rektorer
och övrig personal på alla enheter lagt ned, vilken är ansenlig. 14 medarbetare i central förvaltning9 har på ett eller annat sätt varit involverade i utredningsarbetet i att skaffa fram beräknings- och faktaunderlag. Rektorer på framför allt, av förslaget, berörda enheter har bidragit med analyser utifrån områdenas förutsättningar. Tjänstemän på
9

projektledare, kommunikatör, utbildningsdirektör, cheferna för förskola och grundskola, försörjningschef, skolskjutskoordinator samt
olika HR-funktioner samt chefen för Barn- och elevhälsan
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regionstyrelseförvaltningen rörande regional utveckling i allmänhet och landsbygdsutveckling i synnerhet har också jobbat med frågorna och även tjänstemän på teknikförvaltningen
har bidragit med faktakunskap rörande byggnader och kostnadsuppskattningar för underhåll och verksamhetsanpassningar.
Estimerat nedlagd arbetstid
Projektledare: motsvarande 65 veckor heltid.
Projektmedarbetare: exklusive kommunikatör motsvarande 22 veckor heltid.
Kommunikatör: motsvarande 26 veckor heltid.
Budgeten för dessa timmar motsvarar cirka 1 320 000 kronor.
Övriga budgetposter har ett avsevärt mycket lägre utfall än budgeterat.
Kommunikation (exklusive kommunikatör) och övrigt: cirka 120 000 kronor.
Total kostnad cirka 1 440 000 kronor.
Inget extra tillskott av pengar har avsatts för projektet med Framtidens förskola och grundskola, utan förvaltningen har utgått från befintlig budget. Kostnader för personal är alltså
endast en beräkning på nedlagd arbetstid och denna tid har tillskansats genom förändrade
prioriteringar av ordinarie arbetsuppgifter.
Dialog, synpunktshantering och samverkan under projekttiden

Under utredningens gång har arbetet med nulägesrapport, vägledande strategier för lösningar och förslaget till ny förskole- och grundskoleorganisation presenterats och stämts av
med en politisk referensgrupp med representanter från nämndens arbetsutskott samt ledamöter från samtliga övriga partier i barn- och utbildningsnämnden och en facklig referensgrupp med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Kommunal.
Samverkan har även skett i utbildnings- och arbetslivsförvaltningens centrala samverkansgrupp. Läs mer under avsnittet ”Utvärdering av projektet”.

Ärendenr BUN 2019/1091 Datum 2021-09-09

Under medarbetarträffarna i januari 2020 om framtidens förskola och grundskola fanns
möjlighet till medskick under utredningsfasen. Diskussioner och avstämningar har även
gjorts i förvaltningens ledningsgrupper för förskola samt grundskola. I början av september
genomfördes en digital informationsutsändning till 1400 medarbetare inom förskola och
grundskola kring förslaget till framtida skolorganisation i sin dåvarande form. Utsändningen efterföljdes av gruppdiskussioner, där synpunkter samlades in. Under september
och oktober genomförs riskanalyser kring förslaget till organisation av personal på respektive skolenhet.
En enkät gick ut till alla vårdnadshavare med barn i förskola eller grundskola under våren
2020. De fick där möjlighet att rangordna vilka faktorer som de tillfrågade anser är viktigast
vid valet av förskola/grundskola. Faktorerna utbildade och behöriga pedagoger samt trygghet skattades där högt. Svarstiden för enkäten var en vecka, men förlängdes sedan med ytterligare en vecka då svarsfrekvensen var låg. Även efter förlängningen låg svarsfrekvensen
på en låg nivå10.
Barnkonsekvensanalyser på skolorganisationsförslaget genomfördes också tillsammans med
elever på alla berörda skolenheter11. Denna typ av analyser är en ny uppgift och en följd av
att Barnkonventionen blivit lag som ger barnen rätt till prövning. Det saknas dock tydliga
10

Nulägesrapport 1 – sidan 31 https://gotland.se/106743

11

Avdelningscheferna för förskola och grundskola ansvarade för dessa i nära samarbete med personalen på berörda skolor.
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riktlinjer/instruktioner kring hur dessa ska utformas. Därför utformades en egen modell
med utgångspunkt i stödmaterial från bland annat Sveriges Kommuner och Regioner samt
Barnombudsmannen12.
Regionstyrelseförvaltningens avdelning för regional utveckling har under delar av projektet
varit inkopplade som en slags blandning av remissinstans/referensgrupp. Det är i förslagsskedet och då främst landsbygdsstrateg som varit inkopplad, men även strateger från andra
delar av avdelningen har bidragit.
Förvaltningen har tidigt under projektet uppmanat allmänhet, vårdnadshavare, personal
med flera att ställa frågor och lämna synpunkter. Till exempel via särskild synpunktsbrevlåda, nämndens registratur, e-post och telefonsamtal till tjänstepersoner, men också politiker. Synpunktsbrevlådan har varit öppen från 14 januari 2020 fram till den 12 november
2020. Datumet för stängning av synpunktsbrevlådan sattes utifrån att det skulle vara möjligt att sammanställa det som kommit in och besvarats tills förslaget lämnades till nämnden
i kallelse. Synpunkterna som kom in sammanställdes i förslagsunderlaget och omfattar där
37 A4-sidor.
Dialogen på nio orter hösten 2020 var politikens sätt att på ett ordnat sätt träffa och vårdnadshavare och intressenter kring skolorganisationsförslaget. Syftet med dialogerna var att
dessa skulle vara rådgivande för politikerna. Vid dialogmötena kunde maximalt 50 personer
medverka till följd av smittskyddsrestriktionerna på grund av coronapandemin - detta inklusive politiker och några tjänstemän som fanns med för att svara på frågor kring nuläget
och bevekelsegrunder för förslaget till framtida skolorganisation. För att kunna genomföra
dialogmötena hade förvaltningen knutit kontakt med lokala socken-/vårdnadshavarkonstellationer/föräldraföreningar. Detta för att kunna klara genomförandet utifrån de förutsättningar och restriktioner som då fanns.
Dialogerna leddes av moderator (förutom vid första tillfället). Tjänstepersonerna föredrog
inte hela nulägesrapporten på plats, bara översiktligt och fanns med som sakkunniga för att
kunna besvara frågor, belysa fakta och förklara slutsatser som dragits. Det fanns med andra
ord en förväntan på att deltagande själva satt sig in i utredningsmaterialet.
Minnesanteckningar togs vid varje dialogtillfälle och sammanställdes som ett underlag i förslagshandlingen. Majoriteten av deltagarna under politikerdialogerna var kritiska till skolorganisationsförslaget och ifrågasatt det framtagna faktaunderlaget (i nulägesrapporterna) och
de analyser och slutsatser som förvaltningen kommit fram till. Dialogerna tenderade att fokusera på varje enskild skola som var nedläggningshotad och dess förutsättningar13. Många
av frågorna och kritiken på dialogmötena handlade om barns bästa utifrån ökade restider
mellan hemmet och förskola/grundskola och möjligheten att leva, bo och driva verksamhet
i landsbygd och att få ihop livspusslet.

Ärendenr BUN 2019/1091 Datum 2021-09-09

Kommunikationsinsatser under projekttiden

Tidigt i utredningsskedet togs en kommunikationsplan fram med en detaljerad aktivitetsplan som byggdes på efterhand. De övergripande målen för kommunikationsarbetet har varit att:
•
•

stötta projektet
skapa förståelse för att översynen/projektet görs och varför

12

https://gotland.se/108585

13

Kring lokaler, resurser, barn- och elevhälsa osv
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skapa engagemang speciellt bland medarbetare och chefer under pågående översynen och de förändringar som beslutas med anledning av denna
skapa en gemensam nulägesbild kring de utmaningar förskola och skola står inför
samt målbilden för framtidens förskola och skola på Gotland

Under projektets första etapp var kommunikationen framför allt inriktad på att öka kunskapen om utredningsuppdraget och dess bakgrund, tidplan för utredning och beslutsprocess, ge fakta om nuläget, förskolans och skolans uppdrag, utmaningar i form av kvalitet,
likvärdighet kompetensförsörjning och ekonomiska förutsättningar. Under förslagsetappen
har kommunikationen varit fokuserad på att ge fakta och argument för förvaltningens slutsatser och ställningstaganden.
Inledningsvis under den första etappen (januari 2020) byggdes en projektwebbsida upp för
projektet Framtidens förskola och grundskola på Region Gotlands intranät för medarbetare/chefer. Navet för den externa kommunikationen har varit Region Gotlands hemsida.
En egen projektsida skapades med adressen: www.gotland.se/ffg. Där byggdes det även upp en
FAQ-sida med frågor och svar, utifrån de frågor som kom in till förvaltningen under projekttiden. Förvaltningen har där även redogjort för de synpunkter som lämnats in.
En budskapsplattform togs också fram för att stötta projektledare, styrgrupp och chefer i
arbetet med deras kommunikativa uppdrag.
Med start i januari 2020 har styrgruppen varit ute på en informationsturné som inledningsvis var inriktad på den egna organisationen. Under januari, innan coronapandemin fick
fäste, hölls sju informationsträffar med samtliga medarbetare i förskola och grundskola, där
det också fanns möjlighet att tycka till och göra medskick till utredningen via Mentimeter. I
februari genomförde styrgruppen även en informationsträff med workshop för nämndpolitiker i barn- och utbildningsnämnden, regionstyrelsen och gruppledare i regionfullmäktige
samt tjänstemän och direktörer vid regionstyrelseförvaltningen.
Representanter från förvaltningen (företrädesvis projektledare och utbildningsdirektör) har
även utifrån externa inbjudningar varit ute och informerat partier och sockenföreningar om
nuläget och de utmaningar som fanns och fortfarande finns.
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Förvaltningen hade planerat för att bjuda in till allmänna möten på flera olika orter under
april-maj 2020 för att ge en inblick i nuläget för förskolan och grundskolan, men dessa fick
ställas in på grund av de smittskyddsrestriktionerna som då gällde.
På grund av pandemiläget valde Region Gotland att göra en digital utsändning via gotland.se till medborgare den 8 oktober 2020, där projektledare och utbildningsdirektör beskrev vad utredningen kommit fram till kring framtidens förskola och grundskola och varför förvaltningen föreslagit en avveckling av vissa förskolor och grundskolor. På plats för
att berätta om utmaningar och svara på frågor från moderator fanns även avdelningscheferna för förskolan och grundskolan och rektorer. Företrädare för de olika partierna deltog
i en panelutfrågning, för att kunna ge sin syn på förslaget och svara på frågor. Inför utfrågningen fanns det möjlighet att höra av sig via synpunktsbrevlådan och Region Gotlands Facebooksida och ställa frågor.
Den digitala utsändningen efterföljdes av de tidigare nämnda fysiska dialoggträffarna i oktober-november 2020 där politikerna mötte berörda vårdnadshavare/föräldraföreningar
och andra intressenter i ett mindre format till följd av coronarestriktionerna.
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Skolöversynprojektet har rönt ett stort medieintresse som lett fram till många nyhetsartiklar
och nyhetsinslag samt även uppmärksammats i många ledare. Styrgruppens bedömning är
att medierapporteringen har varit saklig och balanserad. Många olika röster har fått höras i
skolorganisationsfrågan i inslag och artiklar: föräldrar, barn, lokala intressenter, skolforskare, politiker, fackliga representanter, rektorer, chefer och tjänstepersoner. Talespersoner
gentemot media från förvaltningen har framför allt utgjorts av delar av styrgruppen, men
hänvisning har också gjorts till politiker i nämnden – framför allt efter att förslaget lämnats
från förvaltningen till nämnden för att avgörande i skolorganisationsfrågan.
I januari 2020 gjordes ett första inslag i P4 Gotland14 om "Framtidens förskola och grundskola". Projektledare och avdelningschef för förskolan intervjuades i P4 Gotland om pågående utredningen och de informationsmöten som skulle hållas i anslutning till denna för
medarbetare runt om på ön. I februari 2020 intervjuades nämndens ordförande i Gotlands
Tidningar om utredningsuppdraget.
Utredningen och förslaget till framtida skolorganisation har också resulterat i många insändare. Förvaltningen har gått in och svarat när det funnits skäl att göra det. Vid två tillfällen
har utbildningsdirektören gett replik på ledare i lokalpressen för att bemöta felaktigheter, ge
fördjupad inblick/förtydliganden, eller för att ge förvaltningens syn i en frågeställning.
Utmaningar under projektets gång

Utmaningarna under projektets gång har varit flera. Tidigare nämnd pandemi har varit en,
vilken gjort att de planerade allmänna och öppna mötena där nulägesbilden och problembilden skulle belysas15, inte kunde genomföras överhuvudtaget. Under hösten 2020 var det
dock möjligt att genomföra dialogmöten med berörda i mindre skala.
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I vilken utsträckning skolorganisationsförslagets genomförande skulle påverka landsbygden
har varit svårt för förvaltningen att analysera, eftersom förvaltningens sakområde är utbildning. Inför beslut som tas i Region Gotland ska en landsbygdssäkring genomföras – en
analys av hur landsbygden påverkas. Det saknas dock en färdig modell för hur landsbygdssäkringen ska genomföras. Idag är ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud” (i fortsättningen benämnt ”servicestrategin”), det styrmedel som finns. Utifrån denna ska nyckelfaktorerna kvalitet, kostnader och tillgänglighet i tid värderas/vägas mot varandra, men
också utifrån ett likvärdighetsperspektiv16 inför beredning och beslut för att säkerställa att
Region Gotlands service utvecklas så att den bidrar till en långsiktigt hållbar regional utveckling där hela Gotland ska vara attraktivt för boende, besökare och näringsliv. Utbildning
är i sammanhanget en viktig utvecklings- och hållbarhetsfråga.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen prövade i det lämnade förslaget till ny skolorganisation servicestrategins begränsningar beträffande ”Närservice”, där det i alla områden med
undantag för Sudret och Östergarnslandet, funnits fler skolor än vad servicestrategin ”kräver”- en högstadieskola ”för mycket” på norra Gotland och fem ”för många” i det västra
området (varav tre med fristående huvudman)17. Förvaltningen valde även att pröva strategins ställningstaganden gällande ”Närservice” när det gäller Kräklingbo och Öja skolor.
Regionstyrelseförvaltningens avdelning för regional utveckling nämns i denna slutrapport
som en slags remissinstans/referensgrupp. Då uppdraget var givet till utbildnings- och
14
15
16
17

https://sverigesradio.se/artikel/7386003
på samma vis som gjordes med medarbetare, regiontjänstemän och politiker
Servicestrategins resonemang på sidan 20 - https://gotland.se/103732
Servicestrategins ”Fyra väderstreck” har lagt lägstanivån till bland annat en högstadieskola per väderstreck (område).
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arbetslivsförvaltningen från barn- och utbildningsnämnden fanns ingen given koppling till
avdelningen för regional utveckling18 som ansvarar för strategiska frågor kring näringsliv,
regional tillväxt, fysisk planering och exploatering, regional kompetensförsörjning, bostadsförsörjning med mera. Detta har styrgruppen sett som en utmaning och brist då utredningsuppdraget ingår i en större fråga som rör Gotlands utveckling på en rad områden.
Att barnkonventionen relativt nyligen blivit lag, vilket lett till att barnkonsekvensanalyser
ska genomföras vid förändringar som påverkar barn, måste också ses som en utmaning i
projektet. Detta då det inte finns tydliga riktlinjer eller mallar för genomförandet av analyserna på nationell nivå. Nyligen överklagade vårdnadshavare skolnedläggningsbeslut i
Solna och Danderyd med hänvisning till att inte tillräcklig analys gjorts kring barnens bästa
enligt FN:s barnkonvention. Av den anledningen upphävde därför Förvaltningsrätten beslutet om skolnedläggningar. Det pekar på att finns otydlighet kring hur analyser ska göras
för att vara tillräckliga.
Inom detta område kommer med all säkerhet prejudicerande domar komma vilket kommer
underlätta framtida arbeten när analyser ska göras. Utmaningen till trots anser sig förvaltningen ha utfört dessa analyser på ett godtagbart sätt och hela tiden pekat på att motivet till
det framtagna skolorganisationsförslaget i högsta grad handlar om barnens bästa - att alla
barn och elever, oavsett var man bor på Gotland, ska få en likvärdig utbildning och det
stöd som behövs för lyckas i skolan.
En bristande faktor i genomförandet av barnkonsekvensanalyserna var att alla skolenheter
inte förhöll sig exakt lika till den givna uppgiften, vilket resulterade i viss osäkerhet och ett
mer svårjämförbart resultat.
Förslaget som gavs utifrån slutsatser i utredningen

Ärendenr BUN 2019/1091 Datum 2021-09-09

Förslaget till ny organisation presenterades formellt för nämndens arbetsutskott den 29
september 2020 och byggde på ett antal vägledande strategier till lösningar som delvis utgick från framgångsfaktorer för organiserandet av framgångsrika skolor. De vägledande
strategierna redovisades för referensgrupper och nämnd. Styrgruppens uppfattning är att
det fanns en acceptans och ett brett samförstånd kring dessa över partigränserna. Centralt
för strategierna har varit rektors möjlighet att dagligen kunna leda verksamheten och lärares
möjligheter att arbeta mer tillsammans för att kunna skapa samsyn kring undervisningens
innehåll och former. Förslaget innebar satsningar på skolenheter som har specialsalar för
idrott, slöjd och i viss mån även övriga praktiskestetiska ämnen. Detta för att minska elevernas resande under skoltid. Förvaltningen hade också grundat förslaget utifrån tidsfrister
för lokaler som måste avvecklas eller ersättas på grund av tidsbegränsade bygglov.
Förslaget i sin helhet omfattade en avveckling av två förskolor (Linden och Bryggaren i
Visby) och åtta grundskolor (Stenkyrka, Endre, Vänge, Kräklingbo, Eskelhem, Sanda,
Stånga och Öja) samt en avveckling av högstadiet i Fårösundsskolan. Förslagets genomförande skulle ha inneburit förändrade upptagningsområden och elevutökningar i flertalet av
öns kvarvarande skolor.
De beräknade kostnadsminskningarna för förskola, grundskola och fritidshem genom förslaget var cirka 15 miljoner kronor per år. Samtidigt skulle det krävts investeringar på cirka
25 miljoner kronor för att genomföra lokalanpassningar med mera. Att behålla den

18

Vid regionstyrelseförvaltningen
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nuvarande organisationen beräknades ge en ökad kostnad på cirka fem miljoner kronor per
år och cirka 75 miljoner kronor i investeringar.
Beslutet om framtidens skolorganisation

Den 15 december, på ett extrainsatt sammanträde, beslutade barn- och utbildningsnämnden (BUN) om den framtida skolorganisationen. BUN beslutade inte i enlighet med utbildnings- och arbetslivsförvaltningens förslag – detta efter en ajournering. Moderaterna yrkade
på en återremiss av ärendet med instämmande av Liberalerna. Efter en votering beslutade
nämnden att avgöra ärendet under pågående sammanträde. Reservationer lämnades av Moderaterna och Liberalerna både när det gällde beslutet om organisation och återremissen.
Moderaterna röstade för att organisationsförslaget som helhet skulle antas. Centerpartiet,
Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ hade en samsyn i kring hur man ville att förskola och grundskola skulle vara organiserade framåt. Utifrån denna blev nämndens beslut att behålla samtliga av dagens grundskolor på landsbygden, men att lägga ned de två föreslagna förskolorna i Visby. Sverigedemokraterna stödde beslutet.
BUN beslutade även att investeringsalternativen för att lösa Sanda förskolas lokaler särskilt
ska utredas mot bakgrund av det tidsbegränsade bygglov som löper ut. Underhållsbehovet
och lokalanpassningar av Endre skola ska också utredas för verksamheten ska kunna göras
om till en F-3-enhet med förskola. Också det med anledning av tidsbegränsade bygglov
som löper ut.
I samband med nämndens beslut om Framtidens förskola och grundskola fick förvaltningen i uppdrag att utreda justeringar av upptagningsområde för Stenkyrka skola, för att
eventuellt utöka detta. Förvaltningen har genomfört en enkätförfrågan till vårdnadshavare i
området. Eftersom ingen av de tillfrågade vårdnadshavarna besvarat enkäten har inget konkret resultat kunnat sammanställas. Förvaltning gjorde därför bedömningen att berörda
vårdnadshavare är nöjda med nuvarande upptagningsområden, eftersom de inte kommit in
med synpunkter och att en ändring av upptagningsområde för Stenkyrka skola därför inte
är aktuell.
Nämnden ville även utreda om en F-3-organisation kunde vara en långsiktigt hållbar lösning och i samband med det se över landsbygdsstödet till skolor. Detta har utretts men inte
resulterat i några förändringar eller nya beslut19. BUN ville också utreda om mobila lokaler
för barn- och elevhälsan är möjlig. Detta är utrett och förordas inte av förvaltningen.

Ärendenr BUN 2019/1091 Datum 2021-09-09

Efter BUN:s beslut gick ärendet om framtidens skolorganisation vidare till regionstyrelsen
(RS) den 24 februari 202120 som beslutade att uppmana BUN att tydliggöra drifts- och investeringsbehov till följd av beslutet i strategisk plan och budget 2022–2024. Så har också
gjorts genom att ta fram en tioårig investeringsplan.
RS beslutade även att ge regionstyrelsen i uppdrag att i samarbete med BUN förstärka det
arbete som redan pågår inom ramen för landsbygdsutveckling och bostadsbyggande och
återkomma till budgetberedningen 2021 med förslag till plan och resursbehov21.
Regionfullmäktige fastställde beslutet i skolorganisationsfrågan i enlighet med RS beslut
den 29 mars 2021. RS gavs i uppdrag att i samarbete med BUN förstärka det arbete som
19
20
21

BUN 2021/106
RS 2019/953
Moderaterna och Liberalerna reserverade sig mot beslutet i RS.
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redan pågår inom ramen för landsbygdsutveckling och bostadsbyggande och återkomma
till budgetberedningen 2021 med förslag till plan och resursbehov.
Den 26 maj 202122 beslutade RS om ett direktiv för ett pilotprojekt som är planerat att genomföras från hösten 2021 till och med 2024, där en regional utvecklingsaktör23 erbjudits
att driva utvecklingsprocesser med fokus på samverkan mellan bygd och skola samt på intresset för nybyggnation av bostäder för att stärka den lokala attraktionskraften och därmed
utvecklingen. Arbetet ska ske tillsammans med Region Gotland. Pilotprojektet ska genomföras runt två skolor på Gotland: Kräklingbo skola (förskoleklass och årskurs 1–6) och
Stenkyrka skola (förskola, förskoleklass och årkurs 1-6) med sina respektive upptagningsområden.
Den 17 juni 2021 överlämnade KPMG en granskningsrapport till Region Gotland (BUN
2021/456)24. KPMG har på uppdrag av Region Gotlands revisorer granskat likvärdigheten i
grundskolan25 i regionen. Granskningen bekräftar den bild som utbildnings- och arbetslivsförvaltningen beskrivit i nulägesrapporterna. I sin granskningsrapport drar KPMG slutsatsen att de kommunala grundskolenheterna inte har förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning. Ställningstagandet grundar sig på att tillgången till legitimerad och behörig lärarpersonal samt tillgång till en samlad elevhälsa skiljer sig åt mellan stora och små skolenheter. Rapporten bekräftar att förutsättningarna att erbjuda särskilt stöd i den form eller
den omfattning som bäst gynnar elevens kunskapsutveckling varierar också skolorna emellan.
Utvärdering av projektet

Utvärderingen har genomförts genom en dialog mellan styrgrupp och projektägare.
Uppnåddes målen med projektet – klarades uppdraget?

Målet med uppdraget, att leverera en beskrivning av nuläget samt ett förslag på ny organisation har efterlevts. Både nulägesrapport samt organisationsförslag bedöms som tydligt
och realistiskt genomförbart.
Höll tidplanen?

Ärendenr BUN 2019/1091 Datum 2021-09-09

Projektets tidplan höll. Barn- och utbildningsnämndens beslutsdatum för framtidens skolorganisation har visserligen flyttats fram två gånger under processens gång - först från den
28 oktober till den 24 november sedan till den 15 december 2020. Detta inte på grund av
förseningar utan som ett resultat av politikernas önskemål om mer tid för dialog och synpunktsinhämtning. Tidplanen för projektet har varit tajt, eftersom beslutsdatumet varit
kopplat till att det skulle vara möjligt att utifrån beslutade förändringar kunna starta genomförandet höstterminen 2021 med en genomförandeperiod på sammanlagt tre år. Tidplanen
bedöms ändå ha hållits, trots framflyttande av beslutsdatum. Styrgruppens bedömning är
också att förändringarna till följd av en förändrad skolorganisation, i större omfattning än
vad som nu sker, hade kunnat genomföras under de tre planerade åren om beslut fattats i
den riktningen. Om än eventuellt med senarelagd start för vissa av delarna.

22

RS 2021/701

RS har beslutat att erbjuda föreningen GUBIS (Gotländska utvecklingsbolag i samverkan) att bli projektägare för pilotprojekt. Projektägaren ska komma in med förslag på projektplan och projektorganisation till Region Gotland under hösten 2021.
23

24

Nämnden har beslutat om ett yttrande med en redovisning av åtgärder.

25

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
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Höll projektets budget?

Personalbudgeten är, som redan nämnts, endast en beräkning av arbetstiden men överensstämmer väl med uppskattningen. Övrig budget har hållits med god marginal vilket till
största del nog kan förklaras av coronapandemin. Detta då pandemin medfört starkt minskade möjligheter till bland annat resor, men också färre möten med tillhörande annonsering.
Fanns rätt resurser att tillgå?

Huruvida rätt resurser fanns för hela projektets genomförande kan ifrågasättas utifrån perspektivet att alla resurser i förvaltningen med undantag för projektledaren inte haft tid avsatt för uppdraget utöver ordinarie arbetsuppgifter. Detta har fått lösas genom omprioriteringar av andra arbetsuppgifter eller någon form av bortprioriteringar av kärnuppdrag.
Har projektet varit väl förankrat? Har det funnits möjlighet till insyn och delaktighet i beslutsprocessen? Har referensgrupperna kunnat påverka?

Projektet har varit väl förankrat både inom den egna förvaltningen och i Region Gotland
som helhet. Det har funnits möjlighet till både insyn och delaktighet. Referensgrupperna
har under projektets gång varit välinformerade och haft möjligheter att påverka. Merparten
av referenterna har löpande uttryckt sitt stöd för analys och ställningstagandena under arbetets gång. Både gällande det aktuella läget i nulägesrapporten, men också till de vägledande
strategierna för lösningar. Inga inspel har gjort om justeringar eller begränsningar kring
tjänstemannaunderlag till beslut.
Föräldrar har getts möjlighet till delaktighet genom enkäter och deltagande vid öppna möten. Det sistnämnda i mer begränsad form med anledning av pandemin. Även via synpunktsbrevlådan har föräldrar och övriga medborgare givits möjlighet till inspel och synpunkter.
Även eleverna, genom de genomförda barnkonsekvensanalyserna, bör kunna betraktas som
en slags referensgrupp. Merparten av eleverna har inte sett nedläggning och flytt av deras
verksamhet som något positivt - något som framgått i analyserna och var väntat. Det politiska beslutet har gett stöd för elevernas linje och även de vårdnadshavare och andra engagerade aktörer som varit emot skolnedläggningar.
Har kommunikationsmålen nåtts enligt kommunikationsplanen?

Ärendenr BUN 2019/1091 Datum 2021-09-09

Styrgruppen för projektet anser att kommunikationen fungerat väl utifrån den plan som lades och aktiviteterna som genomförts. Projektet har varit väl känt runt om på Gotland och
engagerat gotlänningar. Det varit lätt att följa projektet för både politiker, medarbetare och
allmänhet via webb och intranät. Det mediala intresset har varit stort och stort utrymme
har getts för rapporteringen om projektet i lokala medier. Budskapen som funnits i den
framtagna budskapsplattformen nådde ut. Det har funnits en uthållighet i att hålla fast vid
dessa hos projektets talespersoner, vilket skapat en tydlighet.
Kommunikationsmålet att skapa engagemang speciellt bland medarbetare och chefer under
pågående översyn och beslut har uppfyllts. Kommunikationsmålet att skapa förståelse för
att översynen/projektet genomförts och varför, har delvis uppnåtts. Det har funnits en acceptans för den gemensamma nulägesbilden och kring de utmaningar förskola och skola
står inför samt målbilden för framtidens förskola och skola på Gotland, där likvärdighetstanken varit central: att varje barn och elev, oavsett var man bor, ska få lika tillgång till utbildning och lika kvalitet i utbildningen. Den föreslagna lösningen för hur detta ska kunna
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möjliggöras har det dock funnits mindre acceptans för och därmed ökade den kommunikativa utmaningen i att svara på frågor och bemöta synpunkter och felaktigheter.
Kommunikation och dialog är alltid en utmaning i projekt av denna storlek och den har varit extra utmanande med anledning av restriktionerna som funnits på grund av coronapandemin. Detta då fysiska möten till mycket stor del begränsats.
Vilka lärdomar kan dras ifrån projektet?

I uppdraget som gavs fanns tydliga förväntningar om att leverera underlag för besparingar,
men också krav på att inte minska på kvaliteten i utbildningen. Uppdraget var tydligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv, men mindre tydligt utifrån ett landsbygdsperspektiv – detta
är en slutsats som styrgruppen drar utifrån hur förslaget mottogs hos politiken och det efterföljande beslut som togs.
Styrgruppen ser att det vid stora frågor som rör Gotlands utveckling och framtid, behövs
ett nära och sakkunnigt stöd för att kunna göra djupgående landsbygdsanalys som motsvarar den förväntan som finns från våra förtroendevalda politiker.
Förvaltningen prövade i det lämnade förslaget till ny skolorganisation servicestrategins ingångar och begränsningar. En slutsats som styrgruppen drar är att servicestrategin kanske
inte ger den tydliga vägledning som den var avsedd att göra – något att ta hänsyn till när
strategin följs upp under mandatperioden och avrapporteras till regionfullmäktige.
En reflektion från styrgruppen är att förankringen kring nulägesbilden och skolorganisationsförslaget hade behövt vidgas till en ännu större krets – alltså hela regionfullmäktige.
Det var en utmaning för den politiska referensgruppen att vara bärare av informationen,
göra avgränsningar samt återkoppla vägvalen inför beslut till sina respektive partigrupper.
En ytterligare lärdom är att projekt av denna storlek kräver resurser utöver tilldelad budget
för ordinarie uppdrag.
Slutord

Ärendenr BUN 2019/1091 Datum 2021-09-09

Det finns nu ett gediget faktaunderlag och en sammanställning kring gotländsk förskola
och grundskola samt vad som enligt forskning bedöms utgöra kvalitet och framgångsfaktorer för undervisning. Även de utmaningar som kvarstår finns väl belysta vilket borde
kunna utgöra en god grund för fortsatt arbete inom regionen när det kommer till frågor
som rör utbildning inom förskolan och grundskolan.
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Karin Nilsson
Nämndsekreterare

Barn- och utbildningsnämnden

Rapport
Redovisning av skolvalet till förskoleklass och skolår 7 ht 2021
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

Sammanfattning

Det friare skolvalet, i mån av plats, infördes på Gotland 2009 och riktar sig till barn
som har rätt att börja förskoleklass. Skolvalet innebär att en annan grundskola än
hemskolan kan ta emot elever i mån av plats. Det är rektor som beslutar utifrån
lokaler och organisation om elev utanför upptagningsområdet kan beredas plats eller
ej. Alla elever har dock en garanterad plats i den grundskola som regionen anvisat
som ”hemskola”. Från och med 2018 är förskoleklass obligatoriskt.
Under januari skickas en skolvalstidning till de familjer som har barn med rätt att
börja förskoleklass. Skolvalstidningen presenterar samtliga grundskolor på Gotland.
Skolvalet till den regionala grundskolan genomförs digitalt via förvaltningens
hemsida.
Förskoleklass

584 (jmf 2020, 650) elever har rätt att börjat förskoleklass hösten 2021. Av dessa har
470 elever valt att börja i kommunal förskoleklass, 86 (jmf 2020, 119) elever har valt en
annan regional skola än sin hemskola och 98 (jmf 2020, 92) elever har valt fristående
grundskola.
Skolår 7

Gotland har totalt 639 (jmf 2020, 587) elever som kan gå i årskurs 7. Av dessa går 554
(jmf 2020, 487) elever i kommunal grundskola och 102 (jmf 2019, 107) elever går i
fristående grundskola. Hur många som gjort ett aktivt skolval till årskurs 7 går inte att
utläsa i elevregistreringssystemet Tieto Education, därav går det inte att beskriva när
under skoltiden eleverna gjort sitt skolval till annan skola än hemskolan.
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Bedömning
Förskoleklass

Skolvalet 2021 till förskoleklass följer samma trend som tidigare år där 16 procent
(jmf 2020, 14 procent) väljer fristående grundskola. Totalt har 15 procent valt en annan
kommunal grundskola än sin hemskola (jmf 2020, 14 procent).
Av de fristående grundskolorna har Athene Visby, i och med att de gjort en
utbyggnad, tagit emot 41 elever i förskoleklass (jmf 2020, 22 elever). Guteskolan och
Orionskolan har tagit emot färre elever 2021.
För den kommunala skolan kan nämnas att Gråboskolan har tagit emot 14 elever
2021 totalt finns 49 elever inom upptagningsområdet, detta innebär att 35 elever valt
en annan skola. Lyckåkerskolan har tagit emot 34 elever varav 14 från andra skolor.
24 elever i det egna upptagningsområdet har valt en annan skola. Tjelvarskolan har
tagit emot 21 elever vilket innebär att 27 elever från upptagningsområdet valt en
annan skola. Av Vänge skolas 10 elever har 5 elever valt en annan skola.
Lyckåkerskolan, Norrbackaskolan och Polhemskolan är de skolor som tagit emot
flest barn från andra skolor.
Skolår 7

När det gäller årskurs 7 görs inget aktivt skolval och därmed går det inte att utläsa när
eleverna valt en annan skola än sin hemskola. Det kan ha skett någon gång under
perioden förskoleklass till årskurs 6.
Skolvalet till årskurs 7 och fristående verksamhet har fortsatt minskat från 17 procent
till 15 procent 2021, där vi ser att Orionskolan har minskat sitt elevunderlag till 7
elever ((jmf 2020, 11). Guteskolan har ökat med en elev och Atheneskolan har
oförändrat antal elever i årskurs 7.
Solbergaskolan är den skola som har fler elever i årskurs 7, från andra skolor än sitt
eget upptagningsområde (20 elever). De har tagit emot elever från alla 7-9 skolor
förutom Fårösundskolan.
Södervärnskolan har tagit emot 132 elever i årskurs 7 2021vilket är 48 elever färre än
vad som finns inom upptagningsområdet (södra Visbys grundskolor). 41 elever från
upptagningsområdet går på fristående skola.
Beslutsunderlag
Redovisning av skolvalet till förskoleklass och årskurs 7 2021.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-11

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Elever som inte gör ett aktivt skolval finns med under antalet barn tillhör hemskolan men redovisas inte i den andra statistiken, till exempel särskola, resursskola.
Hemskola

Barn som tillhör hemskolan
2016

Dalhem skola
Endre skola
Eskelhem skola
Fole skola
Fårösund skola
Garda skola
Gråboskolan
Havdhem skola
Humlegårdskolan
Högbyskolan
Klinteskolan
Kräklingbo skola
Lyckåkerskolan
Lärbro skola
Norrbackaskolan
Polhemskolan

S:t Hansskolan
Sanda skola
Solklintsskolan
Stenkyrka skola
Stånga skola
Terra Novaskolan
Tjelvarskolan
Vänge skola
Väskinde skola
Västerhejde skola

Antal elever från andra skolor

Elever som sökte från annat upptagningsområde
tillhör:

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

25
13
14
16
17
11
43
14
43
14
19
5

25
13
13
13
16
18
36
12
33
17
33
5

16
26
13
21
11
19
44
12
47
20
22
2

17
18
15
19
13
15
35
17
41
17
23
6

20
13
13
21
12
15
54
16
32
26
23
6

24
12
15
10
13
16
49
15
43
18
21
2

16
12
12
18
19
11
36
7
36
21
20
4

18
8
7
11
15
15
23
9
41
16
27
6

14
19
11
20
12
18
43
10
38
17
17
2

15
10
11
17
12
14
30
13
40
17
14
3

19
10
8
21
13
13
32
13
46
22
21
4

17
12
12
11
13
17
14
12
38
18
18
2

1
3
1
1
1
2
6
2
4
2
2

1
1
1
5
13
4
2
1

1
2
1
4
10
1
4
2
-

1
2
1
6
10
3
-

2
2
2
5
5
21
3
1
-

1
5
2
2
1
1
12
2
-

Endre skola
Dalhem skola
Romaskolan, Sanda skola
Solklintskolan

52

56

59

59

53

44

43

42

55

55

35

34

6

3

12

12

6

14

15

11

15

14

16

17

14

11

15

15

17

1

2

1

2

25

34

21

25

24

28

18

20

17
20

3

23

1

4

1

4

7

2
10

Endre skola, Eskelhem skola, Gråboskolan, Romaskolan,
Humlegårdsskolan, Sanda skola, Väskinde skola
Fårösundskolan, Solklintskolan
Humlegårdskolan, Lyckåkerskolan, Romaskolan, Tjelvarskolan,

13

23

16

13

22

14

(2019)

Romaskolan

Öja skola
Totalt

2017 2018

Antal barn som beviljats plats
september 2021

19

19

34

21

21

27

37

32

27

24

25

26

33

24

3

7

-

4

8

7

20

19

22

17

17

20

25

24

22

20

23

21

8

4

4

8

10

7

21
21
22
18
33
37
18
34

19
15
9
6
19
45
3
44

26
17
15
14
26
48
13
26

25
12
14
17
23
44
10
37

30
20
13
13
27
52
19
42

19
21
10
10
23
48
10
30

20
17
19
17
27
45
14
34

18
15
8
8
24
42
4
40

19
13
11
18
24
44
7
28

21
13
11
17
23
24
5
32

17
16
8
16
24
19
12
36

15
19
8
11
27
21
5
25

2
1
3
3
1
14
4

2
1
2
8
13
1

1
2
4
4
9
2

2
2
2
2
6
1
-

1
1
3
3
4
3

2
1
3
8
-

42

47

38

39

36

38

34

44

35

33

33

34

1

7

1

3

8

6

9
633

2
584

9
636

6
601

5
650

5
584

9
582

3
527

11
575

7
529

5
559

5
470

75

1
82

1
68

83

119

86

Stånga skola
Högbyskolan
Gråboskolan, S:t Hansskolan, Stenkyrka skola, Tjelvarskolan
Havdhem skola, Stånga skola

Dalhem skola, Endre skola, Eskelhem skola, Humlegårdskolan,
Lyckåkerskolan, S:t Hansskolan, Tjelvarskolan
Dalhem skola, Humlegårdskolan, Vänge skola
Solklintskolan, Lyckåkerskolan, Norrbacka/Polhem, Tjelvarskolan,
Västerhejde skola
Klinteskolan, Romaskolan
Solklintskolan
Garda skola, Havdhem skola
Gråboskolan, Dalhem skola, Lyckåkerskolan

Norrbacka/Polhem
Eskelhem skola, Lyckåkerskolan, Romaskolan, Tjelvarskolan, Vänge
skola

Redovisning av skolvalet till årskurs 7
Kommunal
grundskola skolår 7

Fårösundskolan
Solklintsskolan
Romaskolan
Klinteskolan
Högbyskolan

Elever som tillhör
upptagningsområdet

2021-10-11

Totalt antal elever i skolår 7

Elever från andra skolor
2018

2019

2020

2021

1

-

-

-

-

21

2

2

11

8

Romaskolan, Fårösundskolan

64

1

1

1

-

-

21

36

2

1

1

1

-

58

57

2

-

-

-

-

34

49

49

21

25

22

59

86

79

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

30

24

26

19

20

-

20

14

3

11

48

58

51

57

55

43

36

35

28

33

45

62

78

77

76

33

50

50

45

35

44

37

40

47

25

43

25

74

59

71

65

60

65

54

58

Solbergaskolan

145

180

183

173

201

158

194

194

Södervärnskolan

155

127

182

156

180

122

131

150

Totalt

532

554

628

587

639

446

528

526

Elever som sökte från annat upptagningsområde
tillhör:

196
136
487

2017

221

53

31

132

8

16

554

87

52

Södervärnskolan, Romaskolan, Solklintskolan, Högbyskolan,
Klinteskolan,
Solbergaskolan, Romaskolan, Solklintskolan, Klinteskolan,
Högbyskolan

Redovisning av skolval till förskoleklass och årskurs 7 till fristående grundskola
Fristående skolor val till förskoleklass - 2021
Tillhör upptagningsområde
Antagna

Montessori friskola Gotland
Guteskolan

Athene Visby

Athene Fardhem Nedlagd
Ht 2020
Orionskolan
Totalt

Klinteskolan (1), Eskelhem skola (1), Humlegårdskolan (5),
Lyckåkerskolan (2), Havdhem skola (1), Väskinde skola (1),
Västerhejde skola (2)
Endre skola (2), Fole skola (1), Solklintskolan (2), Gråboskolan
(4), Lyckåkerskolan (2), Lärbro skolan (1), Norrbacka/Polhem
26
(2), S:t Hansskolan (1), Sanda skola (1), Terra Novaskolan
(jmf 2020, 31)
(1), Tjelvarskolan (7), Väskinde skola (1), Västerhejde skola
(1)
Endre skola (3), Gråboskolan (7), Humlegårdsskolan (1),
Klinteskolan (1), Lyckåkerskolan (11), Norrbacka/Polhem (2),
41
Sanda skolan (2), Stenkyrka skolan (1), Terra Novaskolan (3).
(jmf 2020, 22)
Tjelvarskolan (4), Väskinde skola (1) Västerhejde skolan (2),
Romaskolan (1), Solklintskolan (1)

Fristående skolor val till årskurs 7 – 2021
Tillhör upptagningsområde
Antagna

13
(jmf 2020, 12)

Guteskolan

38
(jmf 2020, 37)

Romaskolan (4), Södervärnskolan (8), Solklintskolan
(8), Högbyskolan (,1) Fårösundskolan (1),
Solbergaskolan (14), Klinteskolan (2)
Dif på en elev som inte har en hemskola

Athene Visby

54
(jmf 2020, 54)

Klinteskolan (4), Romaskolan (7), Södervärnskolan (32),
Högbyskolan (3), Solklintskolan (2), Solbergaskolan (6)

Orionskolan

7
(Jmf 2020, 11)

Romaskolan (1), Solklintskolan (2), Solbergaskolan (2),
Södervärnskolan (1), Klinteskolan (1)

(jmf 2020, 1)
18
(jmf 2020, 26)
98
(jmf 2020, 92)

Endre skola (1), Gråboskolan (3), Humlegårdskolan (4),
Lyckåkerskolan (2), S:t Hansskolan (3), Tjelvarskolan (1),
Vänge skola (1), Väskinde skola (1), Västerhejde skola (2)

99
(jmf 2020 102)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/557
21 september 2021

Jörgen Norström
Chef för grundskolan

Barn- och utbildningsnämnden

Beslut om lokalisering. Sanda skola
Förslag till beslut


Undervisningen för de blivande eleverna i årskurserna 4 och 5 i Sanda skola läsåret
2022/2023 förläggs till Klinte skola, Klintehamn.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 10 april 2019 att
avslå ansökan om förlängt tidsbegränsat bygglov avseende paviljong, hopbyggd med
skolbyggnaden, vid Sanda skola.
Utifrån uppkommen situation, där ansökan om förlängt tillfälligt bygglov för
paviljong hopbyggd med skolhus avslogs, är det av största vikt att lokalfrågan vid
Sanda skola får både en kort- och en långsiktig lösning. I väntan på beslut kring
lokalers investeringsbehov i Sanda behövs en lösning för läsåret 2022/2023. Under
innevarande läsår har åk 4 och 5 i Sanda skola varit lokaliserade i Klinteskolan. Nu
behöver vårdnadshavare och elever i blivande årskurs 4, nuvarande årskurs 3, ett
beslut kring lokalisering nästa läsår.
En viktig anledning till beslutet är att det står förskolebarn på kö till Sanda förskola.
De behöver utökade lokaler. Lokaler som kan ordnas i skolans nuvarande lokaler.

Beslut om lokalisering av två årskurser under ett läsår bedöms inte påverka
verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
1 (1)
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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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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 infor5 (18)
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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 neurodevelop6 (18)

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

-

Delredovisning omställningsarbete God och Nära vård

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-

11 (18)

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Delredovisning omställningsarbete God och Nära vård

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

Tjänsteskrivelse

BUN 2019/848
20 oktober 2021

Lena Gustavsson
Chef för förskolan

Barn- och utbildningsnämnden

Projekt. Våldsprevention och jämställdhet i förskolan
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Sammanfattning

Inom Regionen Gotlands verksamhetsplan och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningens (UAF) aktivitetsplan finns följande målområde:
“Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn
har goda uppväxtvillkor”. Utifrån detta målområde har det blivit en prioriterad
aktivitet att arbeta med barns delaktighet, integritet och jämställdhet.
Utifrån identifierade behov sökte Förskolan Gotland 2019 projektmedel från
Länsstyrelsen, vilket resulterade i ett beslut om ekonomiska medel för att genomföra
projektet i form av en större utbildningssatsning för nyckelpersoner inom
kommunala och fristående förskolor över hela ön. Även regionstyrelseförvaltningen
har varit delfinansiär i projektet. Projektet lades ut för upphandling och från de
anbud som kom in valdes Nina Rung, genusvetare och kriminolog ut som aktör för
utbildningens genomförande.
Utbildningen har varit fördelad på fem heldagar under drygt ett år med start i
februari 2020 och avslutning i april 2021. Ca 70 personer från Gotlands kommunala
och fristående förskolor har deltagit. Alla rektorer i de kommunala förskolorna har
tillsammans med förskolans två förste förskollärare samt utvalda medarbetare
genomgått utbildningen. Nio personer har deltagit från de fristående förskolorna.
Syftet med projektet har varit att förtydliga, utveckla och befästa förskolans arbete
med jämställdhet, normer och våldsprevention. Det primära målet har varit att alla
barn i förskolan och deras vårdnadshavare möter en miljö som tydligt präglas av
öppenhet, inkludering och trygghet, samt att pedagoger känner sig väl förtrogna med
både teori och praktiskt arbete rörande jämställdhet, normer och våldsprevention.
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Syfte
Syftet med projektet har varit att förtydliga, utveckla och befästa förskolans arbete med
jämställdhet, normer och våldsprevention. Det primära målet har varit att alla barn i förskolan och deras vårdnadshavare möter en miljö som tydligt präglas av öppenhet, inkludering och trygghet, samt att pedagoger känner sig väl förtrogna med både teori och praktiskt
arbete rörande jämställdhet, normer och våldsprevention. Förskolans miljö ska inspirera
och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar.

Bakgrund
Förskolans styrdokument angående genus och jämställdhet
Arbetet med jämställdhet och våldsprevention ligger i linje med de direktiv som återfinns i
FN:s Barnkonvention, och som från 2020 också är lag i Sverige. I och med detta har Sverige förbundit sig att skydda alla barn mot alla former av övergrepp. Utöver detta så ansvarar även utbildningssystemet för att varje barn utvecklar förståelse och respekt för t.ex.
jämställdhet, tolerans och den enskilde individens suveränitet. Barn ska, i förskolan, möta
respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå omvärlden. Barns rätt till kroppslig
och personlig integritet ska respekteras och förskolan ska bidra till att barnen, oavsett könstillhörighet, ska ges förutsättningar för utvidgade uppfattningar om sina möjligheter.
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Som en del av skolväsendet står förskolan på en demokratisk grund. Av skollagen
(2010:800) framgår det tydligt att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska
samhället vilar på.
I förskolans läroplan, Lpfö 18, framgår det i första kapitlet under stycke “Grundläggande värden” att det åligger förskolan att “Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång
lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” Vidare i samma stycke
står följande “Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män,
flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas.“ (Kapitel 1, sid. 5)
Läroplanens kapitel “Förståelse och medmänsklighet“ ger även det riktlinjer som visar på vikten
av att arbeta med våldsprevention och jämställdhet. “Var och en som verkar i förskolan ska
främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling. Utbildningen ska ge
barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och
stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet
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och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på
olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor.” (Kapitel 1, sid. 5)
I stycket om saklighet och allsidighet betonas ytterligare vikten av barns integritet och fria
val. “Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar. Alla som verkar i förskolan ska
samtidigt hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och denna läroplan och
klart ta avstånd från sådant som strider mot dessa värden. Förskolan ska uppmuntra barnen
att föra fram sina tankar och idéer och skapa förutsättningar för detta. Barnens åsikter ska
tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra
val utifrån sina egna förutsättningar” (Kapitel 1, sid. 8)
Även Läroplanens mål för förskolan är tydligt framskrivna.
I kapitel 2.1, Normer och värden finns följande mål:
•

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

•

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

•

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att
hjälpa andra,

•

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

•

respekt”

Kapitel 2.2, Omsorg, utveckling och lärande betonar vikten av att barn ska ges möjlighet att
utveckla en förståelse för både sig själv och sin omvärld. Flera av målen inom området är
något som det här projektet möter upp:
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“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
•

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga
och personliga integritet,

•

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

•

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

•

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och
ge uttryck för egna uppfattningar, “

Tidigare insatser inom genus och jämställdhet
Inom Regionen Gotlands Verksamhetsplan och Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens
(UAF) Aktivitetsplan finns följande målområde “Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för
en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor”. Utifrån detta målområde har det
blivit en prioriterad aktivitet att arbeta med barns delaktighet, integritet och jämställdhet.
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Tidigare projekt inom förskolan kring jämställdhet har inte gett de långtgående effekter
man önskat. En analys kring dessa insatser gav att det behövdes insatser med fokus på att
skapa ett långsiktigt arbete för att stärka och befästa arbetssätt och värdegrund som kan
skapa bättre förutsättningar för barn att vara mer jämställda. Vid en analys av vad som saknades för att den satsningen skulle ha gett genomslag såg Förskolan Gotland att för att det
ska skapas varaktiga förändringar så behövs det att alla som arbetar inom förskola får ökad
medvetenhet inom ämnet samt att det måste finnas planer och strategier för det fortsatta
arbetet efter att ett projekt är färdigt.

Behov av utveckling kring genus och jämställdhet
Förskolan Gotland har idag en hög medvetenhet hos alla medarbetare om systematiskt kvalitetsarbete. Innan projektet med våldsprevention och jämställdhet sattes igång så har Förskolan Gotland genomgått ett gediget implementeringsarbete kring nya läroplanen, Lpfö
18. Förskolan Gotland har även genomfört projektet “Tillgängliga lärmiljöer” med SPSM
(Specialpedagogiska skolmyndigheten) som faller väl in i att arbeta med genus och jämställdhet. En tillgänglig lärmiljö ska vara öppen och neutral och ge alla barn samma förutsättningar till lärande. När diskussionerna kring en önskan att lägga mer fokus på jämställdhet startade så var det ur den ökade medvetenheten kring målarbete, läroplan och tillgängliga lärmiljöer hos medarbetarna. Att knyta samman dessa med våldspreventivt arbete passade mycket bra då Barnkonventionen skulle lagstadgas samt att Förskolan Gotland tagit
beslut att arbeta med den på en övergripande nivå med nätverksträffar ledda av Förskolan
Gotlands två anställda förste förskollärare.

Förutsättningar för genomförande av projektet
Utifrån identifierade behov sökte Förskolan Gotland projektmedel från Länsstyrelsen, Region Gotland, vilket resulterade i ett beslut om ekonomiska medel för att genomföra projektet i forma av en större utbildningssatsning för nyckelpersoner inom kommunala och fristående förskolor över hela ön. Regionstyrelseförvaltningen inom Region Gotland har även
varit delfinansiär i projektet. Projektet lades ut för upphandling och från de anbud som
kom in valdes Nina Rung, genusvetare och kriminolog ut som aktör för utbildningens genomförande.

Genomförande
Ärendenr RS BUN 2019/848 Datum 2021-10-11

Upplägg
Utbildningen har varit fördelad på fem heldagar under drygt ett år med start i februari 2020
och avslutning i april 2021. Deltagit har ca 70 personer från Gotlands kommunala och fristående förskolor. Alla rektorer i de kommunala förskolorna har tillsammans med förskolans två förste förskollärare samt utvalda medarbetare genomgått utbildningen. Nio personer har deltagit från de fristående förskolorna.
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Då det är svårt i förskolan att kunna frigöra tid för alla att gå utbildning tillsammans valdes
en modell med att utbilda ett antal nyckelpersoner från förskolorna.
Under utbildningen har det kollegiala lärandet genomförts i tvärgrupper med en blandning
av deltagare från hela Gotland och även i grupperingar från egna förskoleområden.
I och med restriktionerna med Coronapandemin blev projektet tvunget att göra om utbildningen från fysisk till digital form och därmed blev utbildningen fördröjd med tre månader.

Utbildningens innehåll
Utbildningstillfälle 1, Teori samt att mötas i ämnet
• Övningar, samtal och workshop
•

En teoretisk förståelse för hur normer kopplat till kön befästs och cementeras i daglig
verksamhet. Förståelse för hur normer och kultur uppkommer och är kopplat till våld
och övergrepp. Förståelse för skillnad mellan genus/kön. Forskning kopplad till vårt
bemötande av barn och förståelse för hur våra egna erfarenheter, språkbruk och mönster kopplas samman med vårt bemötande av barn.

Tillfälle 1 genomfördes genom fysiskt möte. Alla deltagare fick i uppgift till nästa tillfälle att
observera och dokumentera material, litteratur, sånger och tillgängligheten i miljöerna utifrån ett genusperspektiv.
Utbildningstillfälle 2, Fördjupning om normer och arbete
• En fortsatt fördjupning i underliggande kulturella mönster kopplade till könsnormer
och dagligt arbete på förskola. Vilka bilder/språk/material används och hur kan det
problematiseras.
Tillfälle 2 genomfördes fysiskt igenom att dela upp alla i grupprum digitalt via kommunikationsplattformen Microsoft Teams.
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Alla deltagare fick i uppgift till nästa tillfälle att visa hur vi arbetar med Barnkonventionen i
förhållande till läroplanen och vilka aktiviteter vi planerar och genomför utifrån styrdokumenten.
Utbildningstillfälle 3, Jämställdhet och läroplan = en lovestory
• Kunskap om hur stereotypa könsuppfattningar och en ojämställd struktur leder till
ökat våld och övergrepp. Barns rätt till kunskap, information och rättigheter.
•

Pedagogerna är verktyget. Bemötande och miljöerna är avgörande för arbetet med
jämställdhet i förskolan.

Tillfälle 3 genomfördes digitalt via Teams med samtliga deltagare. Alla deltagare fick i uppgift till nästa tillfälle att påvisa hur deras struktur och rutiner ser ut vid oro för barn.
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Utbildningstillfälle 4, Utsatthet och rättsprocess
• Kunskap om våld och övergrepp på barn. Omfattning, konsekvenser för barn, ohälsa
kopplat till utsatthet. Tecken hos barn, pedagogernas ansvar, rättsprocess, tystnadsplikt.
•

Genomgång av hur en process ser ut när barn ska besöka ett barnahus. (Barnahus är
ett samarbete mellan, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare)

Tillfälle 4 genomfördes digitalt via Teams med samtliga deltagare. Alla deltagare fick i uppgift till nästa tillfälle att göra en utvärdering av utbildningen och göra upp en plan för fortsatt arbete med våldsprevention och jämställdhet på sina förskolor.
Utbildningstillfälle 5 Utvärdering och framgångsvägen
• Insamling av arbetets gång. Framgångsfaktorer, möjliggörare, svårigheter och framåtsyftande inblick och arbete.
Tillfälle 5 genomfördes digitalt via Teams med samtliga deltagare. Under utbildningstillfället gav många uttryck för vikten av de nya kunskaperna och att arbetet behöver fortsätta
hållas levande.

Analys
Pedagogisk miljö
En större medvetenhet i val av material och placering i miljön har utvecklats i och med att
pedagoger har blivit mer medvetna om vilken betydelse den pedagogiska miljön har, även
ur ett jämställdhetsperspektiv.
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Litteratur och lekmaterial
De olika träffarna och uppgifterna i projektet har bidragit till utveckling inom fler områden.
Spaning i verksamheten med jämställdhetsfokus bidrog till en större medvetenhet kring val
av material och litteratur i ett normkritiskt perspektiv. Litteratur granskades vilket gav insikt
om att viss litteratur behövde kompletteras med annan för att bredda ur ett normkritiskt
perspektiv. Barnen har, i och med detta getts möjlighet till en bredare bild av vem/vilka
som kan vara huvudrollsinnehavare i litteratur, en större mångfald gällande familjebilder
osv. Många förskolor har köpt in skönlitteratur som verktyg i likabehandlingsarbetet. Det
finns ett utbud av bland annat pek-, bilder- och sagoböcker kring genus och dessa har väckt
många tankar och inspirerat till spännande samtal i barngrupperna. Pedagogerna har förvånats över hur barnen tagit emot innehållet i litteraturen. De upplever att barnen direkt accepterar människor som de är och att de ännu inte har fördomar kring ”hur det ska vara”.
Barnen får fort en förståelse för att människor kan vara och agera olika, till exempel att familjer kan se ut på många olika sätt eller hur det kan kännas att någon känner sig som en
flicka fast den har en snopp. Pedagogerna har själva brottats mer med ett accepterande förhållningssätt än barnen och då har böckerna hjälpt till att få tankarna på plats när det har
varit svårt att navigera. Pedagogerna har insett vikten av att först och främst få syn på sina
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egna fördomar för att därefter kunna göra en förändring. Utbildningen i våldsprevention
och jämställdhet har givit medarbetarna verktyg att kunna reflektera över sig själva och sina
värderingar. De har i det här projektet anammat att vara en lärande organisation som gjort
metareflektioner och delat detta med varandra.
En förskola på landsbygden har tagit hjälp av bokbussen för att beställa böcker med jämställdhet, olika familjekonstellationer och våra olikheter representerade. När de började använda dessa böcker så upptäckte de att en del barn, även bland de yngsta, redan har en tydlig bild av vad som är kvinnligt kontra manligt. Ett exempel på detta var när de läste boken
”Pappas skor”. Då protesterade många av barnen när pappan tar på sig de högklackade
skorna då de tyckte att det var fel för ”det är ju mammas skor”. LItteraturen ger stöd både i
att upptäcka könsstereotypt tänkande och underlag för att prata om det som berättas i sagorna.
Utforskande mötesplatser skapar nya möten
En förskola har kompletterat de vanliga lekmiljöerna som ofta finns på förskolorna genom
att börja skapa fler mötesplatser som är mer utforskande. I de nya utforskande miljöerna
byter eller lägger de till nytt material för att ge nya utmaningar när barnen börjar känna sig
”färdiga”. De har till exempel haft sand, makaroner eller löv i ett vattenbord- De har hittat
nya material att använda på ljusbordet som olika sorter speglar i olika former. Pedagogerna
har sett att dessa mötesplatser attraherar barn på ett sätt som gör att de inte bryr sig så
mycket om vem de är tillsammans med och det blir både en jämnare könsfördelning samt
att barn som inte leker med varandra i vanliga fall här kan välja att utforska tillsammans.
Här blandas pojkar och flickor och möts mer könsneutralt när inga roller finns givna utifrån en viss typ av leksaker som lättare kan föra in dem i de traditionella könsrollerna.
Ovan nämnda förskola har även skapat aktivitetstavlor som används av pedagogerna för att
barnen ska välja aktivitet före vem de ska vara tillsammans med och/eller där pedagogerna
på ett medvetet sätt delar in barnen i grupper för lek och utforskande. Det som då hänt är
att barnen sedan har fortsatt att leka i nya konstellationer som varit mer könsblandade.
Bemötande
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Pedagoger har genomfört observationer av olika situationer i verksamheten som även det
bidragit till en ökad medvetenhet kring bemötande utifrån kön. Till exempel så har rutiner
förändrats utifrån hur man fördelar talutrymmet i en barngrupp. Olika strategier pågår för
att öka likvärdigheten i talutrymme för flickor och pojkar.
En förskoleavdelning har arbetat med att observera varandra. De upptäckte bland annat att
de ofta ställer högre krav på flickorna, som i deras grupp är ganska självständiga. Tydligast
syntes detta vid situationer som när de ska gå ut för att ha aktiviteter. Flickorna får ta tag i
situationen med att klä på sig själva medan pojkarna bara sitter stilla på golvet och väntar
på att någon ska klä på dem. Det blev en ögonöppnare för barnskötarna som inte trodde
att de gjorde någon skillnad mellan pojkar och flickor. Det förekom också att flickorna fick
positiv uppmärksamhet för sina kläder och pedagogerna hade svårt att värja sig inför
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flickornas förväntan att få en positiv kommentar kring om de hade en ny klänning. Vid observationerna blev det också synligt hur man ofta väljer att tilltala barnen som grupperingar
utifrån kön. Innan sa de gärna ”kom nu killar …, och alla tjejer …. Nu undviker man att
falla in i det språkbruket som de upptäckt genom att hjälpa varandra och ”pipa” när man
tex. uttrycker sig stereotypt för flickor/pojkar. Förskolan har även börjat lyfta exempel på
situationer vid sina reflektionsmöten för att hjälpas åt att hitta strategier för att utveckla hur
de samtalar med och inför barnen. I samlingar har de ökat medveten om hur de sitter som
vuxna, var barnen sitter, hur det påverkar hur många de har ögonkontakt med, hur länge
och hur ofta de har ögonkontakt med varje barn. De har tittat på hur mycket och vilken
slags kommunikation de har med olika barn och sett att det skiljer sig mellan flickor och
pojkar. Pojkarna tilltalas oftare men kortare. Det är ännu för tidigt att veta om det beror på
att barnen är olika eller om det är ett mönster utifrån kön. Det här är något de kommer att
fortsätta följa för att på längre sikt ge pojkar och flickor en jämlikare språkutveckling och
mer likvärdig uppmärksamhet. Utifrån dessa reflektioner kommer Förskolan Gotland nu
fortsätta utveckla jämställdhetsperspektivet och tillsammans med ett språkfrämjande arbete
genom kompetensutvecklingsinsatser för samtlig personal.
Ändrade rutiner för ökad jämställdhet
Flera förskolor har också berättat under utbildningens träffar hur de har fått syn på rutiner
som skapar ojämlika förutsättningar för barnen. Ett exempel har varit att pojkar väldigt
ofta kläs på först vilket gör att de kommer ut på gården innan flickorna. Resultatet av detta
blir att pojkarna då ges större möjligheter att välja vad de vill leka med för saker och när
flickorna kommer ut är ofta de populäraste leksakerna redan upptagna, såsom cyklar. Flera
förskolor har berättat hur de då började gör i ordning flickorna först så de ska få möjlighet
att gå ut och välja leksaker först vilket resulterade i en jämnare fördelning av lekmaterial
mellan könen. Fråga som förskolorna har ställt sig är “varför kläs pojkar på först?”. Om det
är för att de “stökar” mer eller har svårare att vänta, hur kan vi då arbeta med att skapa miljöer som manar till lugn som ger alla barn samma förutsättningar att få komma ut och välja
lekredskap när det är uteaktiviteter? Hur många andra situationer under en dag i förskolan
ser ut på samma sätt?

Ärendenr RS BUN 2019/848 Datum 2021-10-11

Stereotypa könsroller
En förskola anordnade maskeraddag. Maskeraddagen hade inget utvalt tema utan det var
fritt att välja vad man kunde klä ut sig till. När dagen var slut reflekterade medarbetarna
över hur barnen hade klätt ut sig. De såg att 90 procent av de utklädda flickorna hade traditionella ”prinsessklänningar” och att ingen av pojkarna hade valt att klä ut sig som prinsessa. Av de flickor som inte var utklädda till prinsessor kom två utklädda till spöken och
en var utklädd till Spindelmannen. Några av flickorna hade valt att inte klä ut sig alls. Bland
pojkarna var det få som hade valt att klä ut sig. De pojkar som var utklädda fanns det flera
drakar, en bonde och någon med hög hatt. Pedagogerna hade klätt ut sig i könsneutrala kläder såsom troll, fotbollsspelare och djur. Dagen gav frågor som lyftes i arbetslagen:
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•

Hur kan förskolan uppmuntra mer normbrytande maskerad? Bestämma tema på
maskeraden – t.ex. att alla klär ut sig till djur? Eller kommer barnen fortfarande då att
komma i “stereotypiska” djurutstyrslar som signalerar manligt och kvinnligt?

•

Hur kan förskolorna lyfta det här med vårdnadshavare så de får en möjlighet att reflektera över detta? Ett led i det här kan vara att bjuda in till en maskerad med temat djur
och sedan dokumentera vad man ser för att utifrån det försöka diskutera kring normer
och värden av manligt och kvinnligt.

Aktuell förskola har beslutat att genomföra en maskerad under hösten med ett djurtema för
att se om barnen även då kommer att välja djur som vanligtvis kopplas till kön. Föräldramöte kommer att hållas efter genomförd maskerad där vårdnadshavarna kommer att få
vara med och diskutera vad förskolan har sett. Efter det är planen att återigen ha en maskeraddag med valfri klädsel för att se om resultatet kommer att förändras.

Integritet, fördomar och förhållningssätt

Ärendenr RS BUN 2019/848 Datum 2021-10-11

Vårdnadshavare
Någon förskola har arbetat med våldsprevention och sexuella övergrepp utifrån projektet.
Förskolan har bland annat haft föräldramöte med vårdnadshavare kring ämnet och föräldrarna har fått exempel på hur man kan prata med barnen mer könsneutralt kring saker som
händer. Om de t.ex. ramlar, vad säger vi till pojkar kontra flickor? Hur bemöter vi dem?
Vad säger vi till våra flickor som kommer hem och berättar att någon pojke har dragit dem
i håret eller knuffat dem? Säger vi “han tycker nog om dig” eller säger vi att det inte är ok
att göra varandra illa? Förskolan berättade om sitt arbete kring hur de aktivt arbetar med
begreppet jämställdhet och barns språkutveckling. Språket har stor betydelse för normer
och språket används ofta för att förstärka förutfattade meningar. Medarbetarna arbetar
medvetet kring att tänka på hur de ska prata för att öka jämställdheten. De har diskuterat
vad man ska säga istället. Att inte prata om att pojkar ska bita ihop, det var inte så farligt eller att flickor som blir slagna får höra att det är för att en pojke tycker om dem. Syftet är att
utjämna skillnader kring de ofta outtalade könsnormer som finns. Här försöker förskolan
att inte befästa dessa normer ytterligare. Förskolan har åskådliggjort jämställdhetstanken för
både medarbetare och vårdnadshavare genom att definiera vad det betyder i det dagliga arbetet.
Jämställdhet är:
Att ge alla barn lika möjligheter, rättigheter
och skyldigheter oavsett kön.
Jämställdhet handlar om att lägga till
Jämställdhet är inte:
Att alla ska bli lika
Att vi ska göra tvärtom
Att vi ska ta bort något
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Medarbetare
På en förskola så har pedagogerna börjat att diskutera förhållningssätt både utifrån projektet samt utifrån den handledning de fått av specialpedagogen kring anknytning, att se
och stärka alla barns självkänsla och självförtroende genom ett medvetet förhållningssätt.
De har också diskuterat hur de stärker barns förmåga att hävda sin integritet och det har
påverkat det dagliga arbetet där de blivit tydliga i vad barnen kan säga nej till och/eller i
vilka situationer de kan välja vilken pedagog de vill ha hjälp av t.ex. på toaletten. De har
också valt ut områden där de ska vara uppmärksamma på sina ordval och t.ex. inte gruppera i flickor eller pojkar. De hjälper också varandra att uppmärksamma om de använder
ett ordfattigare och mer dirigerande språk till pojkar än till flickor. Att de vågar uppmärksamma varandra när det inte blir riktigt bra är ett stort steg framåt och är på många sätt ett
mycket verkningsfullt sätt att arbeta för det skapar diskussioner och synliggör de tankesätt
som finns och skapar förändring.
Nyckelpersoner
De nyckelpersoner som varit med i arbetet med Nina Rung upplever att det ibland är svårt
att få med kollegorna och få dem att förstå vad det är vi gör och vad vi kan göra för att
börja göra skillnad. Det handlar om omedvetna beteenden och vad vi behöver förändra för
att skapa en mer jämställd uppväxtmiljö för att ge bättre förutsättningar för flickor och pojkar ur ett genusperspektiv. Nyckelpersonerna arbetar mycket med att få kollegorna att ständigt titta på sig själva och sitt förhållningssätt genom jämställdhetsperspektiv för att förbättra barnens förutsättningar i lek, dialog och samspel. De ser också att vi behöver fortsätta utbilda inom området så att kunskapsnivån höjs och därmed bidrar till en ökad medvetenhet hos alla.

Förskolans Arbetsplats Policy - FAP

Ärendenr RS BUN 2019/848 Datum 2021-10-11

Förskolorna fick i uppgift att skapa en FAP - Förskolans Arbetsplats Policy där det ska
framgå hur man konkret arbetar ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta arbete (som är under
utformande) bidrar till att sätta fokus både på hur vi bemöter barn och hur vi formar barnens lärmiljö.
Arbete bidrar till att jämställdhet hamnar i fokus på agendan i olika frågor och områden
inom förskolornas dagliga arbete. Det har även getts utrymme i plan mot kränkande behandling, vilket är ett sätt att årligen utvärdera och följa upp arbetet. Jämställdhet har också
hamnat på agendan på APT, föräldramöten, reflektionsmöten osv. Vilket inte var tydligt innan projektet startade. Förskolorna har i det här arbetet även sett över de rutiner och strukturer kring hur man kan och ska agera vid oro för barn.

Ökat antal orosanmälningar
Pedagoger som deltagit i utbildningen har getts en fördjupad kunskap i hur könsstereotypa
uppfattningar och en ojämställd struktur kan leda till ökat våld. Socialtjänsten kan se ett
ökat antal orosanmälningar under samma tid som projektet har pågått. Här är det dock
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ännu för tidigt att säga om det beror på att medvetenheten har höjts hos medarbetarna ute
på förskolorna eller om det är våldet som ökat och blivit mer uppenbart under pandemin
som pågått under samma tid som projektet. Dock vittnar alla rektorer om att det finns en
ökad medvetenhet hos pedagogerna som ställer fler frågor till barnen. Pedagogerna berättar
att de ser och lyssnar på ett annat sätt kring det barnen säger och ger uttryck för i lekar och
samtal efter genomgången utbildning. En förskola berättar att de nu har gjort en orosanmälan kring ett barn kring saker som barnet berättat och som även tidigare har framkommit i
samtal för ca 1 år sedan. Skillnaden mellan då och nu är att medarbetaren idag kunde göra
en bedömning utifrån de kunskaper som kommit med utbildningen och dessa gav stöd i att
göra en orosanmälan

Bedömning
Vi ser att de nyckelpersoner som deltagit har fått ökade kunskaper och det har medfört att
de önskar fortsätta utveckla arbetet. Nyckelpersonerna kommer att tillsammans med skolledning och skolchefen för förskolan fortsätta arbetet med utbildning riktat till samtliga pedagoger för att få en större spridning. För nyckelpersonerna är det ett stort ansvar att
kunna förmedla dessa dagar och innehåll till kollegor. De behöver stöd från ledning så att
utrymme kan ges för dessa frågor och hamna på de agendor de behöver finnas för att utveckling ska ske och skapa en ökad medvetenhet hos alla medarbetare. Det är svårt att förmedla en hel dags föreläsning och få alla att bli lika engagerade. Några rektorer har under
våren visat Kriminolog och föreläsare inom jämställdhet Nina Rungs föreläsning från den 8
mars, som Länsstyrelsen Region Gotland, anordnade utanför projektet, för alla medarbetare och berättar att det gav en ökad medvetenhet hos alla. Föreläsningen skapade ett underlag som gav bra diskussioner kring policy och syn på det gemensamma förhållningssättet.
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Det finns en inbyggd naturlig tröghet i att se och förändra i något som är ovant och svårt.
Detta är något som lyfts av nyckelpersonerna och det är en viktig aspekt att ha med i det
fortsatta arbetet. Just nu arbetar de kommunala förskolorna med följande frågeställningar
•

Hur sprider vi kunskaperna vidare?

•

Hur ska vi öka förståelsen av värdet kring att arbeta med dessa frågor för övriga medarbetare och för vårdnadshavare?

Det fortsatta arbetet framåt kommer att handla om att ge ökade kunskaper för alla medarbetare för att alla ska kunna känna att de kan vara trygga i att vara delaktiga i arbetet framåt
kring det preventiva arbetet och att vara medskapare kring normbrytande aktiviteter.
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Slutsats
Projektet har varit inledningen till ett fortsatt utvecklingsarbete gällande jämställdhet i förskolan. I nuläget arbetar förskolorna med att forma en arbetsplatspolicy gällande jämställdhetsarbetet. Analys ger att det behövs utbildning riktat till samtliga pedagoger inom förskolan för att stärka medvetenheten kring det egna bemötandet och förhållningssättet. Det behövs ett ökat kunskapsutbyte/kollegialt lärande för att dela framgångsfaktorer mellan förskolor. Förskolan Gotland planerar för en gemensam handlingsplan för hur man ska agera
när man upplever oro kring ett barn. Även vårdnadshavare behöver göras mer delaktiga i
arbetet. Här kommer Förskolan Gotland arbeta med att framställa gemensamma material
såsom presentationsunderlag och diskussionsunderlag.
I arbetet med våldsprevention och jämställdhet behöver rektorerna vara ledande och driva
arbetet. Alla rektorer inom Förskolan Gotland kommer tillsammans med rektorerna i
grundskolan gå en vidareutbildning inom dessa frågor i samarbete med Länsstyrelsen Gotland med start hösten 2021. Det som är viktigt att diskutera, utöver en utökad kunskap
inom ämnet, är:
•

Hur skapas ett implementerat arbetssätt som främjar normer och värden som ger alla
barn förutsättningar att fritt välja hur de vill se på sig själv och sina möjligheter utifrån
sin individ och inte begränsas av de könsnormer som idag finns i vårt samhälle?

•

Hur skapas en kultur där alla reflekterar över sitt förhållningssätt och ständigt utvecklar
sig i att arbeta utifrån jämställdhetsperspektivet?

•

Hur arbetet med jämställdhet och våldsprevention ska kopplas samman med mål och
aktiviteter inom det systematiska kvalitetsarbetet på ett tydligt sätt. Det är t.ex. viktigt
att skapa rutiner som säkerställer att det blir ett ständigt lärande och att alla medarbetare inom förskolorna har en minsta nivå i grundkunskaper kring våldsprevention och
jämställdhet. Genusarbetet ska vara ständigt pågående.

•

Om det finns aktiviteter, skeenden eller andra markörer som vi skulle kunna se på och
ha som ett underlag för att mäta de förflyttningar i ändrade beteenden som kommer
att ske. Det kan vara konkreta saker som de vi nämnt tidigare i form av maskerad och
vad barnen klär ut sig till eller vilka barn som väljer olika lekar eller lekredskap och varför de gör det.
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För att göra ytterligare förflyttningar ser Förskolan Gotland att insatser behöver göras i
form av:
•

Öka kunskaperna för rektorerna så de kan leda arbetet framåt.

•

Fånga upp nyckelpersonerna i förskolorna i nätverk för att få fatt i vad som fungerar
bra, vad som är svårt och vad som behövs göras i insatser för att stödja dem i arbetet
samt för att höja nivån ytterligare.
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•

Förskolan Gotland kommer under hösten starta ett samarbete med Campus Gotland
inom bild, skapande och musik med fokus på genus och jämställdhet samt språkutveckling.

•

Nästa år planeras en heldag med alla medarbetare där syftet kommer att vara att försöka knyta ihop arbetet med våldsprevention och jämställdhet med det språkutvecklande arbetet. Detta för att förskolan Gotland kan se att dessa områden samspelar och
med ett rikare språk för barnen så finns det en förhoppning att även det ska verka preventivt mot våld.

•

Förste förskollärarna kommer under hösten att genomföra nätverk där innehållet kommer att ha fokus på värdegrund, språk samt lyfta vissa delar kring våldsprevention och
jämställdhet. Dessa nätverk genomförs för alla kommunala förskolor inom Förskolan
Gotland och innefattar både förskollärare och barnskötare. De kommer då få tid till
att reflektera och dela med sig av sitt arbete i tvärgrupper från hela Gotland.

Utbildnings- och arbetsförvaltningen, Region Gotland

Ärendenr RS BUN 2019/848 Datum 2021-10-11
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