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Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomisk rapport, oktober 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 19,4 miljoner kronor till 6,8 miljoner kronor vilket
gör att periodens resultat har försämrats med 12,6 miljoner kronor
Nettokostnaden har för perioden ökat med 34,9 miljoner kronor och motsvarar 3,5
procent ökningstakten för de egna kostnaderna 3,2 procent och intäkterna 2,9
procent.
I den ekonomiska rapporten för september månad var mätvärdet för barn och
elevvolymerna för oktober månad medräknade, vilket medför att det i dagsläget inte
finns någon ny uppdaterad prognos för barn och elevvolymer. 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 investeringarna är vid årets slut i balans.
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Övergripande årsprognos – förvaltningen, tkr
RR Uppföljning
Avgifter och Taxor
Statsbidrag
Försäljning vara/tjänst
Intern resursförd (kto 362)
Övriga intäkter
Personal
Köp av tjänst
Köp av huvudverksamhet
Förbrukningsmtrl
Lokaler
Avskrivningar, internränta
Intern resursförd (kto 47)
Övriga kostnader
Totaler

Budget
Utfall
Resultat Linjär
2021
2021
2021
prognos
Avvikelse
42 199
37 432
-4 767
44 919
2 720
64 086
80 544
16 457
96 652
32 566
21 575
3 182
-18 393
3 818
-17 757
693 884
585 113 -108 771
702 135
8 252
3 934
3 206
-728
3 848
-87
-860 030
-726 311 133 719
-871 573
-11 543
-90 537
-78 499
12 037
-94 199
-3 662
-182 021
-157 751
24 270
-189 301
-7 281
-28 275
-20 882
7 392
-25 059
3 216
-144 122
-119 732
24 390
-143 678
444
-15 323
-12 994
2 328
-15 593
-271
-701 986
-584 830 117 156
-701 796
190
-58 832
-47 501
11 331
-57 001
1 831
-1 255 447 -1 039 024 216 423 -1 246 829
8 618

Förvaltning
prognos
1 511
26 919
-17 869
5 010
-88
-7 159
-3 700
-8 674
-624
-294
-270
2 212
1 481
-1 545

Förvaltningen har genom ovan tabell gjort en samlad övergripande årsprognos
utifrån det utfall som varit till och med oktober månad. Verksamheterna har inte
tillfrågats om eller avlämnat någon ny prognos. Prognosen bygger helt på det utfall
som hittills har varit och avser antaganden om utfallet för november och december
månad per kategori. Anledningen till att förvaltningen gör prognosen är för att
matcha och bedöma om delårsrapportens prognos kan stå sig året ut. Förvaltningen
gör bedömningen att delårsrapportens årsprognos står sig och att resultatet för året, i
bästa fall, kan bli förbättrat till årets slut.
Periodens resultat per avdelning, tkr
Organisation 3pos
410 Ordförande

2021

Prognos 21

2020

Bokslut 20

310

250

185

158

411 Utbildningsdirektör

3 341

1 943

8 592

3 366

412 Stöd och Utveckling

3 284

-1 701

-1 404

-1 747

413 Förskola

4 277

3 145

8 231

7 567

-718

-11 532

-3 020

-1 165

-25

-2 717

2 705

2 957

1 935

2

1 132

464

414 Grundskola
415 Särskola
416 Kulturskola
417 Barn- och elevhälsan

290

1 953

2 690

2 571

2c. Köp av huvudverksamhet

-6 073

-6 179

-10 325

-16 751

2g. Intern resursförd (kto 47)

138

5 885

10 612

14 567

6 759

-8 951

19 398

11 987

Summa
Prognos 21 avser delårsrapport 2

Förskolan har för perioden försämrat sitt resultat jämfört med 2020. Nettokostnaden
för förskolan har ökat med 1,8 miljoner kronor. Att nettokostnaden har ökat
förklaras framför allt av en ökning i personalkostnader, motsvarar en ökning med 2,6
procent. För förskolan är ökningstakten för de egna kostnaderna 3,1 procent och
intäkterna 2,3 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 2,3 miljoner kronor i
jämförelse med 2020. Nettokostnaden för grundskolan har minskat med nästan två
miljoner kronor detta motsvarar 7,6 procent. Att nettokostnaden har minskat
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förklaras framför allt av att det utgått 2,2 miljoner kronor mer i kompensation för
sjukfrånvarokostnader i år samt erhållit 3,8 miljoner kronor i statsbidraget
skolmiljarden. För grundskolan är ökningstakten för de egna kostnaderna fyra
procent och intäkterna 4,8 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 sjukfrånvarokostnader
uppbokat på ansvaret, vilket vid tidpunkten inte var utdelat till verksamheten, detta
motsvarar 7,4 miljoner kronor.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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29 oktober 2021

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget år 2022, inklusive fastställande av grundbelopp
Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Att fastställa 2022 års grundbelopp enligt upprättat förslag. Bilaga 1 a-b
2. Att fastställa internbudget för 2022 i sin helhet enligt förslag. Bilaga 2 a-c
3. Att fastställa stödet till små skolor utanför Visby tätort/landsbygdsstöd enligt
upprättat förslag. Bilaga 3
Sammanfattning/ärendebeskrivning

Förslaget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde med fördelning av budget per ansvar och
verksamhet samt lagstiftningen ”Offentliga bidrag på lika villkor” som grund.
IB 2021

-1 249 793

Budgetöverföring från GVN, kompetensutv.medel
Justerad budget 2021

-360
-1 250 153

Effektivisering

7 200

Ombudgetering

3 467

Ökning av internhyra

-624

Interna priser, RSF och TKF

-2 427

Externa avtal

-3 800

Resursfördelningsmodell

-3 559

Ramtillskott

-20 100

Personalkostnadskompensation

-20 411

Budgetram 2022

-1 290 407

De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut om Strategisk plan och
budget för 2022 - 2024, fastställt 22 november 2021 och regionstyrelsens
1 (4)

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 2021/9

budgetavstämning den 27 oktober tillika alliansens förslag. Samtliga förändringar i
budgetramen är inarbetade i förslaget till internbudget 2022.
Effektivisering

Vid regionfullmäktige i juni 2021 beslutades det i samband med budgeten om en
effektivisering på sammanlagt 43,3 miljoner kronor som ska effektueras år 2022.
Beslutet om effektivisering har sin grund i regionfullmäktiges tidigare beslut om
strategisk plan och budget för 2020-2022 där ett effektiviseringskrav enligt plan för
2022 var upptaget med 70 miljoner kronor. För barn- och utbildningsnämndens
budget 2022 blir sparbetinget 7,1 miljoner kronor. Förvaltningen har valt att hantera
besparingen som generell, vilket påverkar nämndens verksamhetsområden enligt
följande:
Besparing, tkr
1. Nedsättning av budget för utbildningsdirektör och nämnd

-kommunal huvudman

654

2. Neddragning av budget för stöd och utveckling

-kommunal huvudman

233

3. Nedsättning av grundbelopp förskola

-fristående huvudman

497

-kommunal huvudman

1 711

4. Nedsättning av grundbelopp skola

-fristående huvudman

561

-kommunal huvudman

2 987

5. Nedsättning av budget särskola

-kommunal huvudman

353

6. Nedsättning av budget kulturskola

-kommunal huvudman

91

7. Nedsättning av budget barn- och elevhälsa

-kommunal huvudman
Besparing 2022

218
7 305

Ombudgetering

Avser överflytt av budgetmedel, minskad ram, enligt följande:
BUN: Ombudgetering beslutsstöd

512

BUN: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

226

BUN: Sänkning av internränta

375

BUN: Ändrad finansieringsmodel DAP
Summa

2 354
3 467

Internräntan är en intern räntekostnad som nämnderna får betala för sina
investeringar. Vid förändring av internräntan behöver nämndernas budgetramar för
den skattefinansierade verksamheten justeras och de kompenseras för höjning av
kostnaden för internränta på samma sätt som ramen minskas vid minskning av
kostnaden.
Ökning av internhyra

Tekniska nämnden ska enligt tidigare beslut höja internhyrorna 2022 med 2,5 procent
vilket motsvarar 10 400 tkr. Därtill ska frånräknas effekten av sänkt internränta från
1,5 procent till 1 procent från 2022 (8 100 tkr). Nettoförändringen av internhyrorna
inför 2022 uppgår därför till 0,5 procents höjning vilket motsvarar en årskostnad på 2
300 tkr
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Interna priser, regionstyrelseförvaltningen (RSF) och teknikförvaltningen

I den budget för 2022 som regionfullmäktige fattat beslut om fick
regionstyrelseförvaltningens resultatenheter ett totalt tillskott på 4 200 tkr för
löneökningar, ökade kostnader i måltidsverksamheten samt ökade kostnader för
inköp av datorer.
I den budget för 2022 som regionfullmäktige fattat beslut om fick
teknikförvaltningen ett tillskott på 1 892 tkr för ökade kostnader på
försörjningsavdelningen. Det avser löneökningar, hyreshöjning samt ökade kostnader
för drivmedel.
Externa avtal

Externa avtal avser kravet på ”Lika villkor” för skolverksamhet oavsett kommunalt
eller fristående huvudmannaskap. Skyldighet finns att bidragen till fristående
verksamhet skall ligga på samma nivå som anslagen till regionens verksamhet, vilket
innebär att exempelvis lönekostnadsökningar till följd av lönerevision skall
kompenseras även till fristående huvudman och räknas in i grundbeloppet. Häri ingår
även en indexuppräkning för skolskjutsar.
Resursfördelningsmodell
Resursfördelningen tillförs

3,6 miljoner kronor för en volymförändring på
sammantaget 51 färre barn och elever enligt följande:


17 färre barn i förskolan till 2 745 platser (kommunal och fristående
huvudman)



206 färre elever i fritidshem till 2 668 platser (kommunal och fristående
huvudman)



4 fler barn i förskoleklass till 631 platser (kommunal och fristående
huvudman)



168 fler elever i grundskolan till 5 964 platser (kommunal och fristående
huvudman)

Enligt tidigare inlämnad strategisk plan och budget för åren 2021–2023 framhölls ett
ökat behov av budget inför 2022 detta motsvarade vid tillfället en ramökning på 5,1
miljoner kronor. Vid kontroll av barn- och elevvolymer inför planperioden 2022–
2024 har ett något mindre behov av budget uppstått, vilket för budgetåret 2022 har
medfört att ramförstärkningen blir på 3,6 miljoner kronor.
Att resursfördelningen tillförs 3,6 miljoner kronor då det blir 51 färre barn och elever
förklaras av att grundbeloppet är förändrat sedan den tidigare beräkningen gjordes
för strategisk plan och budget 2021-2023, exempelvis var den tidigare beräkningen
gjord på fastställt grundbelopp för år 2020 vilket inför plan 2022 har beräknats om
med grundbeloppet för 2021.
Vid internbudgetarbetet för 2022 görs bedömningen att barn- och
utbildningsnämnden kommer att ha täckning för de prognostiserade barn- och
elevvolymerna. Förvaltningen bedömer prognosmässigt att ökning av barn och elever
vid fristående huvudman blir ca 205 fler och att det vid den kommunala
huvudmannen blir 251 färre. Förändringen (förskjutningen) av antalet barn och
elever var inte känt och medräknat vid upprättandet av strategisk plan och budget för
2022-2024. Den prognostiserade merkostnaden för ökade utbetalningar till
fristående huvudman på grund av fler barn och elever avser kategorierna elevvård,
måltider, lokaler och administration, merkostnaden i utbetalningarna beräknas
motsvara cirka 3,9 miljoner kronor. Konsekvensen av ovan är att vid
internbudgetarbetet för 2022 har resursfördelningen varit underfinansierad och med
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facit i hand så borde resursfördelningen ha förstärkts med ytterligare 3,9 miljoner
kronor till budgetåret 2022.
Ramtillskott Generellt
Generellt ramtillskott

-5 000

Barn och elevhälsa

-2 000

Kompetensförsörjning

-1 000

Ökade hyreskostnader
Ramtillskott
Summa

-2 100
-10 000
-20 100

Det generella ramtillskottet på fem miljoner kronor har fördelats till grundskolan och
avser ökad skolfrånvaro, särskolebarn i förskoleklass, resursskolor, tilläggsbelopp för
elever med särskilda behov samt elevassistenter i särskolan. Barn och elevhälsans
tillskott avser att uppfylla de författningskrav som åligger barn och elevhälsan.
Kompetensförsörjning avser vidareutbildningsmöjligheter för lärare samt
aspirantanställning för lärarkandidater som studerar på lärarutbildningen vid Campus
Gotland. Ökade hyreskostnader är kompensation för den ökning av kostnaden för
tidigare gjorda lokalinvesteringar (ökade hyreskostnader för Västerhejde skola samt
Polhemsskolan).
Ramtillskottet på 10 miljoner kronor har fördelat med två miljoner kronor till
modersmål, särskolan två miljoner samt grundbeloppet för skola 6 miljoner kronor.
Personalkostnadskompensation

Personalkostnadskompensation är utlagt som ett generellt påslag med 1,94 procent
och motsvarar 16,7 miljoner kronor, särskild satsning på jämställdhet samt bristyrken
är medräknat i grundbeloppet och motsvarar 3,7 miljoner kronor.
Övrigt - grundbelopp

För internbudget 2022 fastställs grundbeloppet som två separata grundbelopp vilka
gäller för perioden 1 januari till 30 juni samt 1 juli till 31 december. Anledningen till
detta är att barn och utbildningsnämndens beslutade 2021-09-13, BUN § 76, att en
omfördelning av undervisningsresursen (basresursen) ska ske till den
socioekonomiska resursfördelningen, där det totala beloppet för den
socioekonomiska resursfördelningen ökas från 4 till 6 procent av det totala
grundbeloppet. Omfördelningen görs successivt under de två kommande budgetåren
genom att tillämpas från och med läsåret 2022/2023.
Bedömning

Förvaltningens samlade bedömning är att förslag till Internbudget 2022 är avstämt
och i enlighet med förvaltningens mål och riktlinjer för verksamheten.
Beslutsunderlag

- Grundbelopp 2022, bilaga 1a-b
- Internbudget 2022, bilaga 2 a-c
- Landsbygdsstöd, bilaga 3
Övriga bilagor

- Regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2022, bilaga 4
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Diarienr. BUN 2021/9
Datum 28 oktober 2021
Handlingstyp Bilaga 1 a

Grundbelopp och tilläggsbelopp 2022

Grundbelopp

Årsbelopp

Årsbelopp Not 1

Förskola 1-3 år

155 188 kr

153 767 kr

Förskola 3-5 år

139 948 kr

137 612 kr

Pedagogisk omsorg 1-5 år

103 821 kr

102 551 kr

Pedagogisk omsorg 6-12 år

30 328 kr

25 418 kr

Fritids 6-12 år

43 331 kr

39 201 kr

Förskoleklass

81 489 kr

86 378 kr

Grundskola åk 1-3

91 926 kr

97 441 kr

Grundskola åk 4-6

95 263 kr

101 979 kr

Grundskola åk 7-9

106 806 kr

113 214 kr

Not 1

Inklusive momskompensation och avdrag för intäkter (enskild verksamhet)

Tilläggsbelopp
Modersmål

11 037 000 kr

Extraordinärt stöd

26 292 000 kr

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339–8328

Postadress SE–621 81 Visby

Postgiro 18 97 50–3

Telefon +46 (0) 498–26 34 06

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se/buf
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Ärendenr BUN 2021/9
Handlingstyp Bilaga 1 b
Datum 28 oktober 2021

Prislista för interkommunal ersättning 2022

Beslut om skolpeng 2022, BUN § xxx
Interkommunal ersättning för förskoleverksamhet 2022
Förskola barn 1-3 år*
155 188 kr/år = 12 932 kr/mån
Förskola barn 3-5 år*

139 948 kr/år = 11 662 kr/mån

Pedagogisk omsorg 1-5 år*

103 821 kr/år = 8 652 kr/mån

Pedagogisk omsorg 6-12 år*

30 328 kr/år = 2 527 kr/mån

Interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem
2022
Förskoleklass

81 488 kr/år = 6 791 kr/mån

Grundskola åk 1-3

91 926 kr/år = 7 661 kr/ mån

Grundskola åk 4-6

95 263 kr/år = 7 939 kr/mån

Grundskola åk 7-9

106 806 kr/år = 8 901 kr/mån

Fritidshem*

43 331 kr/år = 3 611 kr/ mån

Med hänvisning till Skollagen 8 kap § 17 ska en kommun i sin
förskoleverksamhet och 14 kap § 14 i skolbarnsomsorg ta emot ett barn från
en annan kommun om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets
förhållanden. En kommun får även i andra fall ta emot ett barn från annan
kommun.
*) I de fall föräldraavgiften betalas till mottagande kommun, minska beloppet per månad med 894
kr/mån förskolan, 625 kr/mån pedagogisk omsorg samt 561/mån fritidshem.

En kommun skall även, i enlighet med Skollagen 10 kap §25, i sin grundskola
ta emot elev för vars grundskoleutbildning kommun inte är skyldig att stå för,
om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få
gå i den kommunens grundskola. En kommun får även i andra fall ta emot elev
i sin grundskola från annan kommun. Innan beslut fattas skall yttrande
inhämtas från hemkommunen.
I skollagen regleras också hur ersättningen mellan kommunerna skall hanteras.
Region Gotland tar endast emot e-faktura, ange referenskod zz3005 på
fakturan.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bun

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (1)
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Internbudget 2022, budget tkr
(Innehåller prognos om preliminära externa intäkter)
Organisation
41

Barn- och utbildningsnämnden
Intäkter
Kostnader
Nettoram

-134 425
1 424 832
1 290 407

Verksamhet
11

32

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Nämnd
Kostnader
Summa
Science center Fenomenalen
Intäkter
Kostnader
Summa
Kulturskola
Intäkter
Kostnader
Summa

932
932

-2 197
2 197
0

-3 000
14 756
11 756

Gemensam verksamhet
Intäkter
Kostnader
Summa

-1 000
114 497
113 497

Förskola
Intäkter
Kostnader
Summa

-32 262
396 891
364 629

Pedagogisk omsorg
Intäkter
Kostnader
Summa

0
964
964

Fritidshem
Intäkter
Kostnader
Summa

-15 800
113 022
97 222

Förskoleklass
Intäkter
Kostnader
Summa

-358
38 868
38 510

Grundskola inkl grundsärskola
Intäkter
Kostnader
Summa
Gymnasiesärskola
Kostnader
Summa
Särskild utbildning för vuxna
Kostnader
Summa

-79 808
725 712
645 904

16 525
16 525

468
468

REGION GOTLAND
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen
DRIFTBUDGET 2022 tkr

Grundbelopp
2022

SAMMANSTÄLLNING BUDGET 2022

Tilläggs- Intäkter
belopp
2022
2022

Övrigt
2022

BUDGET 2022

BUDGET
2021

Bilaga 2b
BUN 2021/9

Antal Antal barn Kr/barn, elev
barn
/elever
2022
/elever
2021
2022

Kr/barn,
elev 2021

GRUNDBELOPP
Kommunal förskola 1
Enskild förskola

232 797
82 461

-22 500

210 297
82 461

211 164
83 014

2 097
614

2 134
639

100 285
134 301

98 952
129 912

79 145
11 792

-15 800

63 345
11 792

65 780
9 067

2 348
320

2 463
256

26 978
36 850

26 707
35 418

Kommunal pedagogisk omsorg 1
Enskild pedagogisk omsorg

0
964

0

0
964

0
1 138

0
10

0
12

0
96 400

0
94 833

Kommunal skola förskoleklass 1
Enskild skola förskoleklass

23 782
8 120

23 782
8 120

25 775
6 756

478
100

537
88

49 753
81 200

47 998
76 773

Kommunal skola år 1-3 1
Enskild skola år 1-3

91 860
27 249

91 860
27 249

90 051
21 928

1 640
298

1 675
248

56 012
91 440

53 762
88 419

Kommunal skola år 4-6
Enskild skola år 4-6

1

96 871
30 612

96 871
30 612

95 346
21 963

1 708
323

1 764
241

56 716
94 774

54 051
91 133

Kommunal skola år 7-9
Enskild skola år 7-9

1

100 688
33 416

100 688
33 416

93 640
29 414

1 583
314

1 532
290

63 606
106 420

61 123
101 428

25 664
800
2 535
8 012

25 664
800
2 535
8 012
1 136
1 037

24 542
800
2 531
7 999
1 113
1 022

58
23
36
290

63
16
36
293

442 483
34 783
70 417
27 628

389 556
50 000
70 306
27 300

11 037
26 292

8 807
24 241

250

250

149 316

132 192

7 898

7 898

9 379

309

330

25 560

28 421

0

45 351

45 351

43 107

58

105

781 914

410 543

0
-2 197
0

11 756
2 197
932

11 756
0
932

11 585
0
923

1 362

1 205

13 311

13 252

70

70

0
-100
-3 957
-524
-1 097
-4 536

18 056
11 374
17 395
33 658
17 559
8 363
19 639

-3 835
0

41 534
9 986
65 573
146 944
130

18 056
11 274
17 395
29 701
17 035
7 266
15 103
0
41 534
9 986
65 573
143 109
130

16 220
11 233
17 795
27 665
15 665
6 051
14 699
0
43 075
11 736
65 278
141 267
130

13 311
2 721
9 112
13 311
13 311
13 311
13 311
13 311
13 311
13 311
13 311
13 311
13 311

13 252
2 785
9 094
13 252
13 252
13 252
13 252
13 252
13 252
13 252
13 252
13 252
13 252

1 356
4 143
1 909
2 231
1 280
546
1 135
0
3 120
750
4 926
10 751
10

1 224
4 033
1 957
2 088
1 182
457
1 109
0
3 250
886
4 926
10 660
10

-9 662
0

-9 780
-2 326

5 389
2 721

5 504
2 785

-1 793
0

-1 777
-835

1 290 407

1 249 793

13 311

13 252

96 943

94 310

1 290 047
360
1 290 407
0

1 249 793

Kommunal skolbarnsomsorg 1
Enskild skolbarnsomsorg

Fasta flöden
Resursskolor inkl skjutsar
Särfritids
Samundervisning
SVA
Omsorg på obekväm arbetstid
Öppna förskolor

1 136
1 037

TILLÄGGSBELOPP
Modersmål
Extraordinärt stöd

11 037
26 292

STÖD TILL SMÅ SKOLOR
SÄRSKOLA
Kommunal särskola
ÖVRIGT
Kulturskola
Fenomenalen
Barn- och utbildningsnämnden
STABEN
Skoldirektör
Chef förskola
Chef grundskola
Chef barn- och elevhälsa
Chef Stöd- och utveckling inkl kvalitet
HR-chef
Ekonomichef
Försörjningschef
Skjutsar
IT-chef
Måltider
Lokaler inkl städ
Informatör
STATSBIDRAG
Maxtaxa
Kvalitetsbidrag

-9 662

Övrigt anm
FÖRSLAG DRIFTBUDGET 2022
Tillskott kapitalkostnadsbudget, ej fördelat
Beslutad BUDGETRAM 2022
Ramförändring från GVN

856 768

37 329

-64 208

Differens

460 518

1) Bidrag för barn/elev i kommunal verksamhet avser belopp som utbetalas till rektorsområde /förskoleområde. Kostnader för
exv lokaler, måltider och barn-och elevhälsa finns under STABEN

Bilaga 2 b BUN Sammanställning mot ram 2022 inkl besparing

1 249 793
0

Driftbudget 2022

Grundbelopp/Tilläggsbelopp 2022 (årsbelopp)
Grundbelopp för januari - juni 2022

Grundbelopp för förskola, grundskola och
skolbarnsomsorg 2022
Grundbelopp

1. Pedagogisk verksamhet och omsorg
1. Undervisning
1. Socioekonomisk resursfördelning
2. Pedagogiskt material och utrustning
2. Lärverktyg
3. Elevvård och hälsovård
4. Måltider
Omkostnadsersättning
5. Lokalkostnader
7. Administration 3% resp 1% av grundbelopp för ped.oms.
Summa grundbelopp

Tilläggsbelopp
Modersmålsundervisning (förskola & skola)
Extraordinära stödåtgärder (alla verksamheter)
Summa tilläggsbelopp

Regionalt belopp
Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort
Summa landbygdsstöd

Inkluderar
Lönekompensation 2021:
Lönekompensation 2021:
Lönekompensation 2022:
Lönekompensation 2022:

Förskola
1-3 år

Förskola
3-5 år

Pedagogisk
omsorg
1-5 år

Pedagogisk
omsorg
6-12 år

Fritidshem
F-6

Förskoleklass

kr

kr

kr

kr

kr

kr

114 684

99 888

86 258

24 194

31 974

6 319
3 979

6 319
3 979

6 319
693

855
157

855
668

1 262
8 747

1 262
8 747

15 677
4 520
155 188

15 677
4 076
139 948

9 523
0
1 028
103 821

Grundskola Grundskola Grundskola
år 1-3
år 4-6
år 7-9
kr

kr

kr

46 004
4 454

52 615
4 449

53 185
4 449

61 040
4 449

2 931

4 714
4 455
9 667

4 755
4 452
9 295

4 873
4 750
9 295

6 536
4 452
9 202

5 641
1 262
43 331

9 821
2 373
81 488

13 682
2 677
91 926

15 936
2 775
95 263

18 017
3 111
106 806

4 821
300
30 328

Totalt anslag

11 036 783
26 291 742
37 328 525
Totalt anslag

7 898 387
7 898 387

2,18 procent
Brist och jämställdhet medräknat i grundbeloppet
1,94 procent
Brist och jämställdhet medräknat i grundbeloppet

Driftbudget 2022

Grundbelopp/tilläggsbelopp 2022 till fristående huvudman (årsbelopp)
Grundbelopp för januari - juni 2022

Grundbelopp för förskola, grundskola och
skolbarnsomsorg 2022

Förskola
1-3 år

Förskola
3-5 år

Grundbelopp

kr

kr

1. Pedagogisk verksamhet och omsorg
1. Undervisning
1. Socioekonomisk resursfördelning
2. Pedagogiskt material och utrustning
2. Lärverktyg
3. Elevvård och hälsovård
4. Måltider
Omkostnadsersättning
5. Lokalkostnader

Pedagogisk Pedagogisk
omsorg
omsorg
Fritidshem Förskoleklass Grundskola Grundskola Grundskola
1-5 år
6-12 år
F-6
år 1-3
år 4-6
år 7-9
kr

kr

kr

kr

kr

kr

46 004
4 454

52 615
4 449

53 185
4 449

61 040
4 449

4 714
4 455
9 667

4 755
4 452
9 295

4 873
4 750
9 295

6 536
4 452
9 202

5 641

9 821

13 682

15 936

18 017

1 262
2 600
45 931
-6 730
39 201

2 373
4 889
86 378

2 677
5 516
97 441

2 775
5 716
100 979

3 111
6 408
113 214

86 378

97 441

100 979

113 214

kr

114 684

99 888

86 258

24 194

31 974

6 319
3 979

6 319
3 979

6 319
693

855
157

855
668

1 262
8 747

1 262
8 747
15 677

9 523
0

4 821

15 677

7. Administration 3% resp 1% av grundbelopp för ped.oms. 4 520
8. Moms 6% på grundbelopp
9 311
Summa grundbelopp
164 500
6.Intäkter
-10 733
Summa grundbelopp slutligt
153 767
Tilläggsbelopp
Totalt anslag

4 076
8 397
148 345
-10 733
137 612

1 028
6 229
110 050
-7 500
102 550

300
1 820
32 148
-6 730
25 418

Modersmålsundervisning (förskola & skola)
Extraordinära stödåtgärder (alla verksamheter)
Summa tilläggsbelopp

Regionalt belopp
Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort
Summa landsbydgsstöd
Inkluderar:
Lönekompensation 2021:
Lönekompensation 2021:
Lönekompensation 2022:
Lönekompensation 2022:

2 931

11 036 783
26 291 742
37 328 525
Totalt anslag

7 898 387
7 898 387

2,18 procent
Brist och jämställdhet medräknat i grundbeloppet
1,94 procent
Brist och jämställdhet medräknat i grundbeloppet

Driftbudget 2022

Grundbelopp/Tilläggsbelopp 2022 till kommunal rektor/förskolechef (årsbelopp)
Grundbelopp för januari - juni 2022

Kommunal verksamhet
Till enheter 2022

Förskola
1-3 år

Förskola
3-5 år

Pedagogisk
omsorg
Fritidshem Förskoleklass Grundskola Grundskola
1-5 år
F-6
år 1-3
år 4-6

Grundskola
år 7-9

Grundbelopp

109 398

1. Pedagogisk verksamhet och omsorg
1a. Undervisning inkl ledningsstöd
1b. Socioekonomisk resursfördelning

6 319
1 151

2. Pedagogiskt material och utrustning
2. Lärverktyg

94 602
6 319
1 151

81 480
6 319
251

30 221
41 417
4 454

47 442
4 449

48 010
4 449

53 330
4 449

1 496

1 518

1 636

3 298

1 129

744

372

372

279

273
834
33 712

679
459
556
49 805

679
459
1 111
56 029

679
459
1 111
56 716

679
459
1 111
63 605

855
400

3. Elevvård och hälsovård

2 694

4. Måltider

2 694
9 523

Omkostnadsersättning
5.Intäkter
6. Lokalkostnader
7a. Administration enl 2012 års belopp inkl besparingar
7b. Skolassistent
Summa grundbelopp

0
652
834
121 049

0
652
834
106 252

589
0
98 163

Tilläggsbelopp
Modersmålsundervisning alla verks
Extraordinära stödåtgärder alla verks
Summa tilläggsbelopp

Regionalt belopp
Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort
Summa
Inkluderar
Lönekompensation 2021:
Lönekompensation 2021:
Lönekompensation 2022:
Lönekompensation 2022:

11 036 783
26 291 742
37 328 525
Totalt anslag

7 898 387
7 898 387

2,18 procent
Brist och jämställdhet medräknat i grundbeloppet
1,94 procent
Brist och jämställdhet medräknat i grundbeloppet

Driftbudget 2022

Grundbelopp/Tilläggsbelopp 2022 (årsbelopp)
Grundbelopp för juli - december 2022

Grundbelopp för förskola, grundskola och
skolbarnsomsorg 2022
Grundbelopp

1. Pedagogisk verksamhet och omsorg
1. Undervisning
1. Socioekonomisk resursfördelning
2. Pedagogiskt material och utrustning
2. Lärverktyg
3. Elevvård och hälsovård
4. Måltider
Omkostnadsersättning
5. Lokalkostnader
7. Administration 3% resp 1% av grundbelopp för ped.oms.
Summa grundbelopp

Tilläggsbelopp
Modersmålsundervisning (förskola & skola)
Extraordinära stödåtgärder (alla verksamheter)
Summa tilläggsbelopp

Regionalt belopp
Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort
Summa landbygdsstöd

Inkluderar
Lönekompensation 2021:
Lönekompensation 2021:
Lönekompensation 2022:
Lönekompensation 2022:

Förskola
1-3 år

Förskola
3-5 år

Pedagogisk
omsorg
1-5 år

Pedagogisk
omsorg
6-12 år

Fritidshem
F-6

Förskoleklass

kr

kr

kr

kr

kr

kr

111 836

97 039

83 410

23 789

31 569

9 168
3 979

9 168
3 979

9 168
693

1 260
157

1 260
668

1 262
8 747

1 262
8 747

15 677
4 520
155 189

15 677
4 076
139 948

9 523
0
1 028
103 821

Grundskola Grundskola Grundskola
år 1-3
år 4-6
år 7-9
kr

kr

kr

43 888
6 569

50 583
6 480

51 154
6 480

59 008
6 480

2 931

4 714
4 455
9 667

4 755
4 452
9 295

4 873
4 750
9 295

6 536
4 452
9 202

5 641
1 262
43 331

9 821
2 373
81 488

13 682
2 677
91 926

15 936
2 775
95 263

18 017
3 111
106 806

4 821
300
30 328

Totalt anslag

11 036 783
26 291 742
37 328 525
Totalt anslag

7 898 387
7 898 387

2,18 procent
Brist och jämställdhet medräknat i grundbeloppet
1,94 procent
Brist och jämställdhet medräknat i grundbeloppet

Driftbudget 2022

Grundbelopp/tilläggsbelopp 2022 till fristående huvudman (årsbelopp)
Grundbelopp för juli - december 2022

Grundbelopp för förskola, grundskola och
skolbarnsomsorg 2022

Förskola
1-3 år

Förskola
3-5 år

Pedagogisk
omsorg
1-5 år

Pedagogisk
omsorg
6-12 år

Fritidshem
F-6

Grundbelopp

kr sep-dec

kr sep-dec

kr sep-dec

kr sep-dec

kr sep-dec

1. Pedagogisk verksamhet och omsorg
1. Undervisning
1. Socioekonomisk resursfördelning
2. Pedagogiskt material och utrustning
2. Lärverktyg
3. Elevvård och hälsovård
4. Måltider
Omkostnadsersättning
5. Lokalkostnader

111 836

97 039

83 410

23 789

31 569

9 168
3 979

9 168
3 979

9 168
693

1 260
157

1 260
668

1 262
8 747

1 262
8 747
9 523

15 677

15 677

7. Administration 3% resp 1% av grundbelopp för ped.oms. 4 520
8. Moms 6% på grundbelopp
9 311
Summa grundbelopp
164 500
6.Intäkter
-10 733
Summa grundbelopp slutligt
153 767
Tilläggsbelopp
Totalt anslag

4 076
8 397
148 345
-10 733
137 612

Modersmålsundervisning (förskola & skola)
Extraordinära stödåtgärder (alla verksamheter)
Summa tilläggsbelopp

Regionalt belopp
Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort
Summa landsbydgsstöd
Inkluderar:
Lönekompensation 2021:
Lönekompensation 2021:
Lönekompensation 2022:
Lönekompensation 2022:

1 028
6 229
110 051
-7 500
102 551

11 036 783
26 291 742
37 328 525
Totalt anslag

7 898 387
7 898 387

2,18 procent
Brist och jämställdhet medräknat i grundbeloppet
1,94 procent
Brist och jämställdhet medräknat i grundbeloppet

Förskoleklass Grundskola Grundskola Grundskola
år 1-3
år 4-6
år 7-9
kr jan-juni

kr jan-juni

kr jan-juni

kr jan-juni

43 889
6 569

50 583
6 480

51 154
6 480

59 008
6 480

2 931

4 714
4 455
9 667

4 755
4 452
9 295

4 873
4 750
9 295

6 536
4 452
9 202

5 641

9 821

13 682

15 936

18 017

1 262
2 600
45 931
-6 730
39 201

2 373
4 889
86 378

2 677
5 516
97 442

2 775
5 716
100 979

3 111
6 408
113 214

86 378

97 442

100 979

113 214

4 821

300
1 820
32 148
-6 730
25 418

Driftbudget 2022

Grundbelopp/Tilläggsbelopp 2022 till kommunal rektor/förskolechef (årsbelopp)
Grundbelopp för juli - december 2022

Kommunal verksamhet
Till enheter 2022
Grundbelopp

Förskola
1-3 år
kr juli -dec

1. Pedagogisk verksamhet och omsorg
106
1a. Undervisning inkl ledningsstöd
1b. Socioekonomisk resursfördelning
9
2. Pedagogiskt material och utrustning
1
2. Lärverktyg
3. Elevvård och hälsovård
4. Måltider
2
Omkostnadsersättning
5.Intäkter
6. Lokalkostnader
7a. Administration enl 2012 års belopp inkl besparingar
7b. Skolassistent
Summa grundbelopp
121

550
168
151

694

Förskola
3-5 år

Pedagogisk
omsorg
1-5 år

kr juli-dec

91 753
9 168
1 151

kr juli-dec

78 632
9 168
251

2 694

Regionalt belopp
Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort
Summa
Inkluderar
Lönekompensation 2021:
Lönekompensation 2021:
Lönekompensation 2022:
Lönekompensation 2022:

Förskolekla
Grundsko Grundskol
ss
Grundskola
la
a
år 1-3
år 4-6
år 7-9
kr jan-juni

kr jan-juni kr jan-juni

kr jan-juni

39 302
6 569

45 410 45 979
6 480 6 480

51 299
6 480

29 816
1 260
400

1 496

1 518

1 636

3 298

1 129

744

372

372

279

273
834
33 712

679
459
556
49 805

679
679
459
459
1 111 1 111
56 029 56 716

679
459
1 111
63 606

9 523
0
652
834
049

0
652
834
106 252

589
0
98 163

Tilläggsbelopp
Modersmålsundervisning alla verks
Extraordinära stödåtgärder alla verks
Summa tilläggsbelopp

Fritidshem
F-6

11 036 783
26 291 742
37 328 525
Totalt anslag

7 898 387
7 898 387

2,18 procent
Brist och jämställdhet medräknat i grundbeloppet
1,94 procent
Brist och jämställdhet medräknat i grundbeloppet

Driftbudget 2020

Beräkningsunderlag landsbygdsstöd 2022

OBS!
Enl BUNs beslut skall det totala anslaget för bidrag till små enheter utanför
Visby tätort anpassas till maximalt 2010 års kostnad för det totala bidraget.
Anpassningen medför att bidraget utbetalas med 61,5 procent till åk 7-9
Undantag: Förskoleklass till år 6 skall ha sitt fulla bidrag
2014: 1 Mkr i förstärkning till åk 7-9
2019: Besparing 1 Mkr för åk 7-9 enl BUNs beslut
2022: Athene Fardhems beräknade stöd avräknat med 1,4 mkr

Enligt § 101 2004-12-08
BUN § /2010

DEL A: Stöd pedagogisk personal åk F-9

FÖRSKOLEKLASS
Medellön
Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index.
Brytpunkt för fskl

562 943 kr
39 827 kr
7 elever eller 0,5 tjänst

Enhet

Antal
elever
5
6
6
17

Kräklingbo F
Vänge F
Öja F
Totalt FÖRSKOLEKLASS

Differens
minimikrav
2
1
1

Belopp
78 923
39 461
39 461
157 846

GRUNDSKOLA, År 1-6
Medellön, År 1-6
Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index.
Elever per heltidstjänst
Brytpunkt för År 1-3
Brytpunkt för År 1-6

Verksamhet under
budgetåret
100%
100%
100%

646 092
40 175
16
28
56

Enhet

Antal
elever
45
32
28
38
48
191

Vänge År 1-6
Kräklingbo År 1-6
Eskelhem År 1-3, 30 elever
Öja År 1-6
Stenkyrka
Totalt År 1-6

GRUNDSKOLA, År 7-9
Medellön, År 7-9
Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index.
Elever per heltidstjänst
Brytpunkt för År 7-9
Brytpunkt för År 7-9
Brytpunkt för År 7-9

Bilaga 3

Differens
minimikrav
11
24
0
18
8
61

646 092
40 173
16
61
122
170

< 30 elever
30>< 60 elever
>60 elever

Enhet

Antal
elever
36
97
169
88
170
560

Fårösundsskolan (två klasser/åk vt)
Solklintsskolan
Romaskolan
Klinteskolan
Högbyskolan, 177 elever
Totalt År 7-9
Sammanställning A
Förskoleklass
År 1-6
År 7-9
Fritidshem
Totalt

Differens
minimkrav
86
73
1
82
0
244

Belopp
437 861
955 333
716 500
318 444
2 428 138

Verksamhet under
budgetåret
100%
100%
100%
100%
100%

78 923
39 461
39 461
157 846

kr
kr
elever eller 1,75 tjänst
elever eller 3,5 tjänst
Belopp att justera
437 861
955 333
716 500
318 444
2 428 138

kr
kr
elever eller 3,8 tjänst
elever eller 7,6 tjänst
elever eller 10,6 tjänst
Belopp
3 432 242
2 924 647
58 729
3 282 887
9 698 505

2 820 838
Belopp att justera
1 545 068
1 316 567
26 438
1 477 833
4 365 906

Belopp
157 846
2 428 138
4 365 906
0
6 951 890

768

Belopp att justera

Anm 1)

Slutligt justerat Not 2
1 035 195
1 554 539
31 216
1 744 955
4 365 906
EJ KLART!
Jämför kostnad 2011
168 509
2 827 024
4 906 426
0
7 901 959
Inkluderar 1 mkr samt
löneuppräkning

DEL B: Stöd specialtjänster åk 7-9
Enligt § 101 2004-12-08
Regionalt stöd Vaktmästare 7-9 utgår ej längre, enligt BUN AU $101 2005
Ersättning för Syv utgår 2015 pga ändrad organisation
Tilldelning enligt IB 2015
Skolvärd, År 7-9
Lönekostnad 0,75 tjänst
Område
Fårösund
Solklintskolan
Romakloster 7-9
Klinteskolan
Högbyskolan
Totalt skolvärd

281 812 kr
Tilldelning enl.
elevbidrag 2015
29 736
80 122
139 594
72 688
140 420

Diff. till 0,75 tjänst/
belopp att justera
252 076
201 690
142 218
209 124
141 392
946 498

Sammanställning B
Skolvärd, År 7-9
Totalt

Belopp
946 498
946 498

Totalt A + B uppräknat till 2022 års lönenivå

7 898 387

Totalt A + B 2014 exkl syv 350 000 kr (ny organisation) inkl lönerev 2019

7 898 387

Kostnad om modellen får gälla fullt ut

13 230 987

Beslutad av regionstyrelsens arbetsutskott 2021-10-07

Investeringsbudget 2022-2023 tkr samt plan 2024-2026
Budget
2022
Investeringspott
Alléskolan
Lokalinvesteringar förskola
Lokalinvesteringar grundskola, särskola
Summa BUN/UAF

13
54
33
8

000
000
500
000

108 500

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

000
000
000
000

13 000

13 500

13 500

40 000
25 000

20 000
25 000

20 000
25 000

105 000

78 000

58 500

58 500

13
47
20
25

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende BUN 2021/913
3 november 2021

Ulrika Forsberg
Rektor särskolan

Barn- och utbildningsnämnden

Gymnasiesärskolans programutbud läsåren 2022/2023
Förslag till beslut


Gymnasiesärskolans program:
- Programmet för estetiska verksamheter
- Programmet för hotell, restaurang och bageri
- Programmet för skog, mark och djur
- Individuella programmet

Sammanfattning

Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform och riktar sig till ungdomar som har en
utvecklingsstörning.
Gymnasiesärskolan består av nio nationella program och individuella program - de
flesta är yrkesförberedande. Samtliga program är fyraåriga. Det finns också
utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen, exempelvis särskilda
varianter1.
Under innevarande läsår finns fyra program på gymnasiesärskolan på Gotland:
Programmet för estetiska verksamheter, programmet för hotell, restaurang och
bageri, programmet för skog, mark och djur samt individuella programmet. På grund
av elevunderlaget är det inte motiverat att erbjuda samtliga nationella program på
Gotland.
Utöver ovan nämnda program försöker gymnasiesärskolan göra individuella
anpassningar tillsammans med eleverna. I de nationella programmens kurser sker
samläsning. Vissa av de programinriktade kurserna genomförs som arbetsplatsförlagt
lärande (APL).
Bedömning

Bedömningen är att gymnasiesärskolan för läsåren 2022/2023 erbjuder programmet
för estetiska verksamheter, programmet för hotell, restaurang och bageri,
programmet för skog, mark och djur samt individuella programmet.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skolverkets hemsida om gymnasiesärskoleprogrammen: https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasiesarskolan/laroplanprogram-och-amnen-i-gymnasiesarskolan/gymnasiesarskoleprogrammen (hämtad 2021-11-03)
1
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1. Biblioteksplan för Region Gotland
1.1 Vad är ett bibliotek?

Bibliotek kan betyda olika saker för olika individer. Biblioteket kan vara en lugn och mysig
plats för läsning och lärande men också en plats för aktivt medskapande tillsammans med
andra. En mötesplats för elever, studenter, föräldralediga, kompis- eller pensionärsgänget,
men också en plats för dagsaktuella samhällsdiskussioner och spännande kulturevenemang.
Du kan gå till biblioteket för att få boktips eller digital handledning, men du kan också ta
del av tips och digitala medier direkt i din mobil. Du kan låna böcker på ditt modersmål
och det finns anpassade medier och digital teknik för dig som har läsnedsättningar. Biblioteken är sina lokaler, men de kan också vara mobila och erbjuda bibliotekstjänster där du
befinner dig i din vardag.
1.2 Bibliotekslagen

Bibliotekslagen är tydlig med att bibliotekens ändamål är att verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och
forskning samt kulturell verksamhet. Bibliotekslagen understryker att biblioteksverksamhet
ska finnas tillgänglig för alla.
1.3 Biblioteksplanen

Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner och regioner ha en plan för sina biblioteksverksamheter. Den ska ge en tydlig överblick över bibliotekens ansvarsfördelning, verksamheter
och samverkan samt framtida inriktning med användarnas behov av biblioteksservice i fokus. Den regionala biblioteksplanen är ett centralt styrdokument för biblioteksverksamheterna på Gotland. Den innehåller prioriterade utvecklingsområden, mål och aktiviteter som
ska ge vägledning vid prioriteringar och användas aktivt i avdelningarnas verksamhetsplaner och enheternas aktivitetsplaner. Måluppfyllelsen och aktiviteterna följs upp årligen i respektive avdelnings verksamhetsberättelse samt som helhet vid planperiodens slut.
1.4 Biblioteken genom hela livet

I biblioteksplanen 2022-2024 beskrivs Region Gotlands mål med biblioteksverksamheten,
viktiga utvecklingsområden och aktiviteter för att uppnå målen. Biblioteksplanen visar hur
de olika biblioteken möjliggör läsutveckling och läslust, kulturell och digital delaktighet, lärande, utbildning och forskning för människor i olika skeden av livet. Från t ex folkbibliotekens tidiga insatser för små barns språkutveckling, programverksamhet och läsfrämjande
arbete, till skol- och gymnasiebibliotekens arbete med elevernas läsning och informationssökning. Biblioteken inom vuxenutbildningen och folkhögskolan ger stöd för lärande och
personlig utveckling och medicinska fackbiblioteket och universitetsbiblioteket ger stöd för
yrkesutövning, studier och forskning.

Ärendenr

Datum

1.5 Biblioteken bidrar till social hållbarhet och demokratiutveckling

Biblioteksverksamheterna arbetar efter Region Gotland värderingar; delaktighet, förtroende
och omtanke. Genom sitt breda litteratur- och kunskapsförmedlande uppdrag är biblioteken en del i regionens grundstruktur för demokrati och social hållbarhet. Biblioteken har en
unik närhet till invånarna i deras lokalsamhällen och är mötesplatser för den gemensamma
offentligheten. Biblioteken bidrar till regionens mål att alla ska fullfölja gymnasiet och ha
goda förutsättningar för ett livslångt lärande, att alla har lika förutsättningar för en god och
jämlik hälsa samt att alla barn har goda uppväxtvillkor. Genom bibliotekens arbete med läs4 (20)
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främjande, bildning, utbildning, medie- och informationskompetens, digital delaktighet och
kulturaktiviteter bidrar de till att människor inkluderas, känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt delaktiga i samhällsutvecklingen. Särskilt viktigt är arbetet med
grupper med störst behov samt bibliotekens prioriterade grupper; barn, unga, personer
med funktionsnedsättningar, personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter.
1.6 Bibliotek i förändring

Ett av bibliotekens mest centrala uppdrag är att främja läsning. Läsningen har minskat hos
hela befolkningen under det senaste kvartsseklet. Föräldrars läsning tillsammans med sina
barn har minskat under de senaste decennierna. Svenska elever visar ett påfallande mindre
intresse för frivillig läsning än elever i andra länder. En annan viktig trend som biblioteken
måste förhålla sig till den kraftiga tillväxten för strömmade ljudböcker, en tredjedel av tillägnelsen av litteratur sker nu genom lyssnande.
Vi lever i en tid med snabba omvärldsförändringar där teknikutvecklingen och digitaliseringen snabbt skapar nya medievanor och beteendemönster. Mycket annat konkurrerar om
uppmärksamheten och de kommersiella branschaktörernas tjänster är attraktiva, smarta och
lättanvända. För att vara fortsatt relevanta för gotlänningarna är det viktigt att biblioteken
ständigt håller utkik efter viktiga teknik- och samhällsförändringar och skapar strategier och
förutsättningar för förnyelse och innovation. Samtidigt behöver biblioteken se till att fler
blir digitalt delaktiga. För att verksamheterna ska vara angelägna och tillgängliga för alla behöver biblioteken också arbeta aktivt med medskapande och användarcentrerade metoder.
Biblioteken behöver lyssna in behov och önskemål både från användare men också från
ickeanvändare för att bli mer relevanta för fler och samtidigt öppna upp för allmänheten att
själva skapa aktiviteter på biblioteken.
1.7 Bibliotek i samverkan

Samverkan mellan biblioteksverksamheterna är viktig för att hushålla med offentliga resurser, men också för att kunna förändras i takt med tiden, vara en kraft för social hållbarhet
och bidra till det demokratiska samhällets utveckling. Folkbibliotek, regional biblioteksverksamhet, skol- och gymnasiebibliotek, vuxenutbildningens- och folkhögskolans bibliotek, medicinska fackbiblioteket, alla är delar av regionens samlade biblioteksverksamhet och i biblioteksplanen fastställs respektive verksamhets mål och aktiviteter för
perioden 2022-2024, samt hur biblioteksverksamheterna ska samverka för bästa resultat.
1.8 Nationella styrdokument för biblioteksverksamheter

Bibliotekslag. Skollag. Högskoleförordningen. Språklag, Diskrimineringslag.
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
FN:s konvention om barnets rättigheter
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Ärendenr

Datum

1.9 Regionala styrdokument

Region Gotlands styrmodell inklusive mål under 2020 - 2023
Vårt Gotland 2040 - Regional utvecklingsstrategi för Gotland
Region Gotlands kulturplan 2021-2024
Programmet för god jämlik jämställd hälsa 2020-2023
Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030
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2. Biblioteksformer på Gotland
2.1 Folkbibliotek: Biblioteken på Gotland

Folkbiblioteken på Gotland är en organisation och till för alla som bor och vistas på Gotland. Folkbiblioteken och dess verksamheter ingår i Region Gotlands serviceutbud och har
en god geografisk spridning över hela ön. Utöver huvudbiblioteket Almedalsbiblioteket
finns nio distriktsbibliotek, varav två är integrerade folk- och skolbibliotek, samt uppsökande mobil biblioteksverksamhet.
Almedalsbiblioteket (integrerat folk- och universitetsbibliotek)
Burgsviks bibliotek
Fårösunds bibliotek (integrerat folk- och skolbibliotek)
Gråbo bibliotek (integrerat folk- och skolbibliotek)
Hemse bibliotek
Klintehamns bibliotek
Korpens bibliotek
Roma bibliotek
Slite bibliotek
Östergarns bibliotek
Mobil biblioteksverksamhet
2.1.1 Almedalsbiblioteket

Huvudbiblioteket Almedalsbiblioteket är ett integrerat folk- och universitetsbibliotek med
två huvudmän, ett sambibliotek unikt i sitt slag i Sverige. Målgruppen är den lärande människan i alla åldrar och skeden i livet. Som campusbibliotek inom Uppsala universitetsbibliotek är uppdraget i relation till studenter, forskare och anställda att vara en universitetsgemensam resurs som ansvarar för den vetenskapliga informationsförsörjningen och som är
en del av universitetets infrastruktur.
2.2 Regional biblioteksverksamhet: Biblioteksutveckling Gotland

Biblioteksutveckling Gotland (tidigare Gotlands länsbibliotek) ansvarar för den regionala
biblioteksverksamheten vars lagstadgade uppdrag är att främja folkbibliotekens samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet. Den regionala biblioteksverksamheten fungerar som
nav för folkbibliotekens kompetens- och verksamhetsutveckling, i samarbete med de statliga myndigheterna Kungliga biblioteket, Kulturrådet, Myndigheten för tillgängliga medier
och statliga satsningar som Digitalt först, Stärkta bibliotek, Bokstart och Läsfrämjandelyftet.

Ärendenr

Datum

Biblioteksutveckling erbjuder folkbiblioteken omvärldsbevakning, handledning och rådgivning samt skapar möjligheter för samverkan, kompetens- och verksamhetsutveckling genom t ex nätverksträffar, lärtillfällen och utvecklingsprojekt. Fokus ligger på gemensamt
delat lärande, reflektion och erfarenhetsutbyte utifrån aktuell forskning och erfarenhet. Biblioteksutveckling ansvarar även för det regionala litteraturuppdraget samt regionens taltidning På tal om Gotland.
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2.3 Skolbibliotek i grundskolan

Skolbiblioteken är en del av skolornas pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. De ska bidra till elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. De främjar elevernas språkutveckling och stimulerar till läsning. Det fungerar kraftfullast i de skolor
som har bemanning i skolbiblioteken. Alla skolor har en lärarbibliotekarie med delegerat
ansvar för respektive skolbibliotek. De flesta av dessa har ingen eller mycket liten tid avsatt
för detta ansvar. Inom vissa skolområden köper skolorna in timmar från bibliotekspersonal
på folkbiblioteken. Bokbestånden är avpassade för de elever som nyttjar dem, och finns
sökbara i det gemensamma biblioteksprogrammet Koha.
2.3.1 Bibliotek och förskola

Förskolorna har inga egna bibliotek men kan besöka folkbibliotek eller grundskolebibliotek
och låna där beroende på vart på Gotland förskolan ligger. Tillsammans med folkbiblioteken och barnhälsovården deltar förskolan i Bokstartssamarbetet för att främja små barns
språkutveckling.
2.4 Gymnasieskolans och vuxenutbildningens bibliotek
2.4.1 Gymnasiebibliotek

Gymnasiebiblioteket stödjer eleverna att självständigt söka och värdera information enligt
läroplanens föreskrifter, dvs. biblioteket är en del av gymnasiets pedagogiska verksamhet.
Gymnasiebiblioteket bidrar till läsfrämjande verksamhet och beaktar behoven hos elever
med läs- och skrivsvårigheter. Mediebeståndet är anpassat till de olika kunskapsnivåerna.
Verksamheten tar hänsyn till elevers och lärares önskemål och behov. Gymnasiebiblioteket
är en funktion, inte ett rum eller en boksamling.
2.4.2 Vuxbiblioteket på Gotland

Vuxbiblioteket stödjer eleverna att självständigt söka och värdera information enligt läroplanens föreskrifter, dvs. biblioteket är en del av vuxenutbildningens pedagogiska verksamhet. Vuxbiblioteket bidrar till läsfrämjande verksamhet och beaktar behoven hos elever
med läs- och skrivsvårigheter. Mediebeståndet speglar skolans olika kurser och utbildningar, samt är anpassat till olika kunskapsnivåer. Det stödjer elevernas språk- och kunskapsutveckling i alla ämnen, pedagogernas uppdrag och kompetensutveckling samt skolans likabehandlingsarbete. Biblioteket är en funktion och inte begränsat till boksamlingen.
Det är en del av avdelningen Pedagogiskt stöd och en del av Lärcentrum.
2.5 Folkhögskolebibliotek

Biblioteket på Hemse folkhögskola. Biblioteket vänder sig till elever, lärare samt övrig personal på skolan. Biblioteket i Hemse folkhögskola är bemannat 2 dagar i veckan men är tillgängligt för sina målgrupper alla dagar. Hemse folkhögskola har en filial i Fårösund som
saknar ett eget bibliotek.

Ärendenr

Datum

2.6 Medicinska fackbiblioteket

Medicinska fackbiblioteket finns på Visby Lasarett, bemannas av personal från Uppsala
universitetsbibliotek och vänder sig till all personal inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen
och studenter inom vårdämnen. Medicinska böcker, kursböcker samt utvalda vetenskapliga
tidskrifter finns på plats. I det fysiska biblioteket finns datorer med tillgång till vetenskapliga databaser. Personal har fjärråtkomst till databaserna. Biblioteket vägleder också användarna i informationssökning.
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3. Folkbibliotek: Biblioteken på Gotland
Folkbibliotekens utvecklingsområden, mål och aktiviteter för planperioden utgår från Region Gotlands kulturplan 2021-2024 med några tillägg och förtydliganden. Förutom de utpekade utvecklingsområdena har biblioteken även riktlinjer som ska genomsyra verksamheten under perioden.
3.1 Riktlinjer för verksamheten

För att utveckla en angelägen och likvärdig verksamhet för allmänheten och samordna tilldelade resurser på ett effektivt sätt arbetar Biblioteken på Gotland utifrån följande riktlinjer:
 Allmänhetens behov står i centrum för verksamheten, grundad i regionens ledord
förtroende, omtanke och delaktighet. Alla är välkomna till biblioteken och ska
känna sig trygga i bibliotekens lokaler.
 Allmänheten och medarbetarna är medskapande i all verksamhetsutveckling och
medarbetarnas kompetenser tas aktivt tillvara.
 Biblioteken på Gotland är en organisation vars tjänster, utbud och kommunikation
samordnas effektivt och genomförs på ett enhetligt sätt.
 Likvärdig service och bemötande ska erbjudas på alla bibliotek.
 Folkbiblioteken ska vara öppna med personal under ett antal timmar per vecka utifrån befolkningsunderlag (som minst två halvdagar i veckan på de minsta biblioteken). Det finns en resursmässig relation mellan öppethållande och utvecklingsarbete som behöver beaktas.
 Mediebeståndet är gemensamt för biblioteken och tillgängligt för alla invånare oavsett var man bor. Medieutbudet präglas av allsidighet och kvalitet.
 Biblioteken är en lärande reflekterande organisation där kompetensutveckling, utförande och utvärdering ingår i det systematiska kvalitetsarbetet.
 Biblioteken skapar möjligheter för digital transformation i verksamheten genom att
spana efter viktiga teknik- och samhällsförändringar, skapa förutsättningar och strategier för kontinuerlig innovation och förnyelse i tjänsteutbudet.
3.2 Prioriterat utvecklingsområde: Bibliotek för alla – breddat deltagande
Ur bibliotekslagen: Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.
Särskild uppmärksamhet ska ägnas barn och unga, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska.

Ärendenr

Datum

Mål: Biblioteken ska vara angelägna och tillgängliga för alla

Det är viktigt att de som vill använda biblioteken ska kunna göra det. Kan inte invånarna ta
sig till de fasta biblioteken ska biblioteket ta sig till dem. Biblioteken behöver nå ut brett för
att kunna bli angelägna för fler. Den uppsökande verksamheten behöver utvecklas och biblioteken behöver synliggöras genom strategisk marknadsföring. Meröppet utökar tillgängligheten till biblioteksrummet och samlingarna. Ett bibliotek kan vara meröppet, men inte
enbart meröppet.
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Gotlänningarna ska känna att biblioteken är deras och kunna vara med och påverka verksamheten och dess innehåll. Bibliotekens tjänster ska kunna nås fysiskt i bibliotekslokalerna, via digitala plattformar men också via olika uppsökande verksamheter. Genom en användarvänlig hemsida ska användarna även kunna ta del av det digitala biblioteket. Digitala
system och tjänster ska vara en integrerad del av verksamheten. Biblioteken behöver säkerställa att barnkonventionen, lagstiftning kring diskriminering, tillgänglighet och nationella
minoriteter uppfylls och implementeras i verksamheterna. Alla ska känna sig välkomna,
trygga och väl bemötta på biblioteken och metoder för detta måste säkras. Folkbiblioteken
ingår i regionens serviceutbud och är viktiga öppna sociala mötesplatser. Möjligheter ska
finnas för allmänheten att ta del av litteratur, kultur och samhällsservice men också att
själva arrangera möten och öppna evenemang på biblioteken.
Aktiviteter:












Utgå ifrån allmänhetens behov och användarperspektivet i all verksamhet genom
medskapande dialog och metoder.
Utveckla den uppsökande verksamheten med särskild hänsyn till prioriterade grupper samt på platser där biblioteksanvändandet är lågt.
Utveckla meröppet på fler bibliotek samt riktlinjer för hur meröppet ska användas
strategiskt i verksamheten.
Utveckla och samordna bibliotekens gemensamma kommunikation för att förbättra
och målgruppsanpassa kommunikationen och skapa ett enhetligt uttryck.
Implementera en ny användarvänlig och funktionell websida som ökar tillgängligheten till bibliotekstjänster.
Utveckla programverksamheten med särskild hänsyn till prioriterade grupper samt
grupper där biblioteksanvändandet är lågt.
Implementera barnkonventionen i hela biblioteksverksamheten.
Uppmärksamma de nationella minoritetskulturerna och minoritetsspråken och
samverka med lokala minoritetsgrupper i bibliotekens programverksamhet, samt
vid inköp av böcker på minoritetsspråk.
Delta i genomförandet och utvärderingen av pilotverksamheten med bibliotek som
servicepunkter.
Stärka samarbetet mellan folk- och skolbiblioteken.

3.3 Prioriterat utvecklingsområde: Läsfrämjande
Ur bibliotekslagen: Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken
ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för att främja deras språkutveckling och stimulera till
läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. Personer med
funktionsnedsättning ska erbjudas litteratur och tekniska hjälpmedel utifrån deras behov och förutsättningar. Särskild uppmärksamhet ska ägnas nationella minoriteter och personer med annat modersmål än
svenska bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken, andra språk och lättläst svenska.

Ärendenr

Datum

Mål: Biblioteken arbetar aktivt med läsfrämjande metoder som bidrar till att främja
gotlänningarnas läslust och läsutveckling

Biblioteken ska främja litteraturens ställning och arbeta aktivt med läsfrämjande metoder.
Att kunna läsa och förstå det lästa är en demokratifråga. Genom att satsa extra på familje-
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stödjande insatser för de allra yngsta skapar vi förutsättningar för ett livslångt lärande. En
grundförutsättning för att väcka läslust är att det finns medier som passar olika människor.
Genom att synliggöra de specialanpassade medierna och medierna på olika språk kan vi
hjälpa fler att hitta till berättelserna. Berättelser betyder mycket för människors förståelse av
sig själva, andra och sin omvärld. Biblioterapeutiska arbetssätt liksom medverkan i bokcirklar/klubbar har hälsofrämjande effekter och passar in i regionens ambition att kombinera
kultur och hälsa.
Aktiviteter:









Utveckla det pågående arbetet med Bokstart, genomföra hembesök och delta i den
förvaltningsöverskridande samverkan.
Delta i kulturrådets nationella kompetensutvecklingssatsning Läsfrämjandelyftet.
Genomföra läsfrämjande insatser framför allt gentemot prioriterade grupper.
Stärka och synliggöra utbudet av medier för personer med läsnedsättningar, på
olika språk, samt nationella minoritetsspråk.
Samverka med andra enheter inom regionen kring läsfrämjande genom biblioterapeutiska arbetssätt och bokcirklar.
Arrangera skrivarkurser för barn och unga tillsammans med Biblioteksutveckling.
Utveckla folkbiblioteken i sin roll som värd för litterära evenemang och förmedlare
av lokal litteratur.

3.4 Prioriterat utvecklingsområde: Digital kompetens och delaktighet
Ur bibliotekslagen: Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Mål: Biblioteken arbetar för att öka allmänhetens digitala delaktighet, kompetens
och medie- och informationskunnighet

Att idag befinna sig i digitalt utanförskap är att också befinna sig i ett samhälleligt utanförskap eftersom så stor del av samhällstjänsterna digitaliseras. Antalet opålitliga informationskällor ökar allt mer. Biblioteken har en viktig roll att stärka tillgången till pålitlig information och sprida kunskap om hur man söker och värderar information och utövar källkritik.
Att öka den digitala kompetensen samt främja medie- och informationskunnighet (MIK)
och digital delaktighet hos kommuninvånarna i olika åldrar förutsätter digitala kompetenser
samt ett pedagogiskt förhållningssätt hos personalen. Det nationella projektet Digitalt först –
med användaren i fokus har arbetat med bibliotekspersonalens kompetensutveckling i dessa
frågor under åren 2018-2020. Detta arbete behöver fortsätta och utvecklas framöver.
Aktiviteter:



Ärendenr

Datum



Fortsätta arbetet med att öka bibliotekspersonalens digitala kompetens.
Skapa aktiviteter för att öka allmänhetens digitala delaktighet (framförallt för äldre,
personer med funktionsnedsättningar och personer med annat modersmål än
svenska) genom samverkan inom regionen och med övriga samhällsaktörer, med
insatser både i och utanför biblioteksrummet.
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Stärka

allmänhetens digitala kompetenser och medie- och informationskunnighet
genom olika aktiviteter. Särskilt prioritera aktiviteter för att stärka barns och ungas
MIK-kompetenser.
Arbeta för att tydliggöra bibliotekens roll som förmedlare av pålitliga informationskällor gentemot allmänheten genom aktiviteter och strategisk marknadsföring.

3.5 Prioriterat utvecklingsområde: Utveckling av Almedalsbiblioteket som sambibliotek
Ur bibliotekslagen: Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och högskolor som
omfattas av högskolelagen. Dessa bibliotek ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan.

Almedalsbiblioteket är ett sambibliotek med samverkan mellan Region Gotland och Uppsala universitetsbibliotek. Att utveckla den potential som finns i samverkan bland annat
kopplat till livslångt lärande och rekrytering till högre utbildning är ett prioriterat område.
Under planperioden genomförs ett utvecklingsarbete på Almedalsbiblioteket för att säkra
kvalitet dels i respektive uppdrag, dels i samverkan mellan verksamheterna. All verksamhet
ska ske med utgångspunkt i användarnas olika behov av bibliotekstjänster.
Mål: Almedalsbiblioteket uppfattas som innovativt, utvecklingsinriktat och väl anpassat till de olika målgruppernas behov av bibliotekstjänster.
Aktivitet:

Huvudmännen ser över och utvecklar samarbetet kring Almedalsbiblioteket under
planperioden.

Ärendenr

Datum
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4. Regional biblioteksverksamhet: Biblioteksutveckling Gotland
Ur bibliotekslagen: Varje region ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet

Biblioteksutveckling Gotlands prioriterade utvecklingsområden för perioden grundas i Kulturplanen 2021-2024. Utvecklingsområdena överensstämmer i stort med folkbibliotekens
och Biblioteksutveckling ska under perioden stötta folkbiblioteken att nå sina mål och genomföra sina aktiviteter bl.a. genom kompetensutveckling av bibliotekschefer och personal,
stöd i verksamhetsutvecklingen samt nätverksinsatser. Under planperioden möjliggör Biblioteksutveckling samverkan internt och externt framför allt när det gäller läsning, litteratur,
små barns språkutveckling, MIK-frågor och digital delaktighet på Gotland.
Uppdraget för den regionala biblioteksverksamheten är tredelat och rymmer biblioteksutveckling, läsfrämjande och litteratur samt horisontella perspektiv inom dessa. Biblioteksutveckling Gotland delar in uppdragen i två delar där biblioteksutveckling och läsfrämjande
beskrivs tillsammans och litteraturuppdraget separat. Prioriterade horisontella perspektiv är
barn och unga, personer med funktionsnedsättningar, personer med annat modersmål än
svenska samt nationella minoriteter.
4.1 Prioriterat utvecklingsområde: Bibliotek för alla – breddat deltagande
Mål: Folkbiblioteken är angelägna och tillgängliga för alla
Aktiviteter:









Erbjuda kompetensutveckling kring medskapande dialog och metoder, bemötande
och mångfald i syfte att, i samarbete med kommuninvånarna, utveckla och anpassa
bibliotekens verksamheter efter olika behov.
Stötta folkbiblioteken att utveckla den uppsökande verksamheter för att nå fler.
Stötta folkbiblioteken att ta fram en strategisk kommunikationsplan.
Stötta folkbiblioteken genom fortbildning och processer att implementera barnkonventionen i biblioteksverksamheten samt uppmärksamma de nationella minoritetskulturerna och minoritetsspråken och bidra med nätverkskontakter för samverkan
med lokala minoritetsgrupper.
Delta i utvecklandet av pilotverksamhet med bibliotek som servicepunkter.
Samverka med skolbiblioteken kring kompetensutveckling.

4.2 Prioriterat utvecklingsområde: Läsfrämjande
Mål: Folkbiblioteken arbetar aktivt med läsfrämjande metoder som bidrar till att
främja gotlänningarnas läslust och läsutveckling.

Ärendenr

Datum

Aktiviteter:



Ansvara för bokstartsamverkan mellan förvaltningarna, kompetensutveckling av
personalgrupperna, uppföljning och utveckling av bokstartinsatserna.
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Erbjuda kompetensutvecklingsinsatser kring läsfrämjande metoder framför allt
gentemot barn och unga, personer med annat modersmål än svenska, personer med
läs- och skrivsvårigheter och funktionsnedsättningar. Genomföra Kulturrådets nationella satsning Läsfrämjandelyftet tillsammans med folkbiblioteken.
Stötta folkbiblioteken att skapa biblioteksverksamheter och läsfrämjandeaktiviteter
tillsammans med unga.
Erbjuda kompetensutvecklingsinsatser kring litteratur och hälsa samt bidra med
nätverksinsatser inom regionen.

4.3 Prioriterat utvecklingsområde: Digital kompetens och delaktighet
Mål: Folkbiblioteken arbetar aktivt med sin digitala transformation samt ökar allmänhetens digitala delaktighet, kompetens och medie- och informationskunnighet
Aktiviteter:








Genomföra planen för digital transformation för att bättre fungera som nav för
kompetens- och verksamhetsutveckling.
Stötta och handleda folkbiblioteken att genomföra digital transformation i organisationen.
Fortsätta arbetet med att öka bibliotekspersonalens digitala kompetens, bl a genom den nationella digitala lärplattformen Digiteket.
Stötta biblioteken att skapa aktiviteter för att öka allmänhetens digitala delaktighet genom kompetensutvecklingsinsatser, handledning samt samverkan inom
regionen och med övriga samhällsaktörer.
Stötta biblioteken att öka allmänhetens digitala kompetenser och medie- och informationskunnighet genom fortbildning och handledning.
Stötta och handleda biblioteken att tydliggöra sin roll som arena för demokratiutveckling samt som förmedlare av pålitliga informationskällor.

4.5 Prioriterat utvecklingsområde: Litteraturområdet

Mål och aktiviteter för konstområdet litteratur beskrivs i den regionala kulturplanen 20212024. I biblioteksplanen beskrivs mål och aktiviteter för att stärka folkbibliotekens arbete
med den lokala litteraturen.
Mål: Folkbibliotekens arbete med lokala litterära aktörer stärks
Aktiviteter:

Stötta folkbibliotekens utveckling i sin roll som värd för litterära evenemang.
Stötta folkbiblioteken att synliggöra gotländska litterära aktörer i verksamheten.
Sprida kunskap till biblioteken om avtalsenliga ersättningar till författare.
Samverka med folkbiblioteken kring skrivarkurser för barn och unga.

Ärendenr

Datum
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5. Skolbiblioteken Grundskolan
Vi vill genom denna biblioteksplan och de utvecklingsområden vi valt lyfta skolbiblioteksverksamheten ute i skolorna trots de skillnader på storlek och resurser som finns i våra
skolbibliotek.
5.1 Prioriterat utvecklingsområde: Fler bemannade skolbibliotek

För att kunna erbjuda bra skolbiblioteksverksamhet behöver andelen bemannade skolbibliotek öka. Eventuellt kommer nya förordningar att ställa sådana krav men vi skall försöka
att öka andelen bemannade skolbibliotek utifrån våra möjligheter. Vi vill öka andelen bemannade skolbibliotek jämfört med nuvarande läge.
Aktiviteter:





Sprida kunskap om vad bemannade skolbibliotek kan betyda och bidra med.
Hitta bra lösningar i samarbete mellan olika skolor och med folkbiblioteken.
Ha årlig statistik så vi ser att det går åt rätt håll. Under vårterminen 2021 har 10 av
31 skolor bemannat mer än enstaka timmar.

5.2 Prioriterat utvecklingsområde: Utbildning av biblioteksansvariga

Vi behöver utöka utbildningen både till de som jobbar som skolbibliotekarier och lärarbibliotekarier utifrån behov och önskemål. För att vi skall kunna utveckla skolbiblioteksverksamheten så behöver vi utbilda vår personal.
Aktiviteter:





Göra en inventering av utbildningsbehovet.
Göra en utbildningsplan för perioden.
Samordna utbildning med folkbiblioteken och den regionala biblioteksverksamheten.

5.3 Prioriterat utvecklingsområde: Möjliggöra hemlån från fler skolbibliotek

Idag kan elever inte låna hem böcker från alla skolbibliotek då personal och bibliotekssystem saknas. Vi vill att fler och helst alla skolbibliotek kan erbjuda hemlån.
Aktiviteter:

Göra en inventering av nuläget.
Erbjuda skolorna självservicefunktion i samband med KOHA.
Utbilda personal i hur det fungerar med självservice.

Ärendenr

Datum





14 (20)

Region Gotland

Biblioteksplan 2022-2024

5.4 Prioriterat utvecklingsområde: Utveckla skolbiblioteksverksamheten

Genom att öka samarbetet med övrig skolpersonal och att sprida bra exempel mellan skolbiblioteksansvariga så hoppas vi kunna utveckla skolbiblioteken
Aktiviteter:




Ärendenr

Datum



Ge biblioteksansvariga och skolledning möjlighet att delta i nationella Skolbiblioteksdagen eller liknande för att få inspiration och information om vad skolbiblioteken kan göra.
Arbeta för att skolbiblioteket får utrymme att informera för övrig personal vad man
kan hjälpa till med och att vara en aktiv del av skolans verksamhet.
Arbeta för att vi skall ha ett aktivt utbyte av arbetssätt och idéer mellan de olika
skolbiblioteken, både på möten och i skolbiblioteksgruppen.
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6. Gymnasieskolans- och vuxenutbildningens bibliotek
Gymnasiebiblioteket och vuxenutbildningens bibliotek har väl fungerande verksamhet och
utvecklat samarbete med övriga verksamheter.
6.1 Prioriterat utvecklingsområde: Utbildning och inspiration till biblioteksansvariga

Vi behöver ge bibliotekspersonalen utbildning och inspiration så att de kan utveckla verksamheten. För att vi skall kunna utveckla skolbiblioteksverksamheten så behöver vi utbilda
vår personal.
Aktiviteter:






Göra en inventering av utbildningsbehovet.
Göra en utbildningsplan för perioden.
Samordna utbildning med folkbiblioteken och den regionala biblitoeksverksamheten.
Hitta vägar att få inspiration till bibliotekspersonalen.

6.2 Prioriterat utvecklingsområde: Utveckla biblioteksverksamheten internt och
underlätta för låntagarna

Vi har infört ett nytt digitalt program som behöver arbetas med för att det skall bli effektivt
och användarvänligt för både personal och låntagare.
Aktiviteter:

Delta i utveckling av webbprojektet i samarbete med folkbiblioteken.
Delta aktivt i objektsförvaltningsgruppen för KOHA.

Ärendenr

Datum
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7. Folkhögskolans bibliotek
Folkhögskolan Hemse har ett bibliotek med ett begränsat utbud men hjälper alla med att
låna från folkbiblioteken.
7.1 Prioriterat utvecklingsområde: Att digitalisera användningen i sitt bibliotek
för att underlätta för personal och låntagare.

Underlätta för personal och låntagare så att alla får det stöd i att få de böcker de behöver på
ett enkelt och smidigt sätt.
Aktiviteter:

Utbildning av personal i KOHA.
Delta aktivt i objektsförvaltningsgruppen för KOHA.
Upparbeta bra rutiner med folkbiblioteken.

Ärendenr

Datum
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8. Medicinska fackbiblioteket
Medicinska fackbiblioteket fungerar som en kunskapsresurs för sjukvårdspersonal och studenter inom vårdämnen. Stort fokus ligger på digitala tjänster. Under planperioden ska
verksamheten synliggöra sina tjänster mer inom organisationen och öka tillgängligheten.
Medicinska fackbiblioteket representerar Region Gotland i EIRA, ett nationellt konsortium
för upphandling av e-resurser, samt samverkan mellan medicinska bibliotek. EIRA ger tillgång till e-media med fördelaktiga villkor och möjliggör idéutbyte och gemenskap bland
personal från olika delar av landet.
8.1 Prioriterat utvecklingsområde: Digitala tjänster
Mål: Erbjuda digitala tjänster som tillgodoser användarnas behov
Aktiviteter:





Erbjuda fjärrundervisning kring hur man effektivt använder bibliotekets databaser.
Erbjuda lättillgängliga digitala resurser.
Göra strategiska produktval.

8.2 Prioriterat utvecklingsområde: Kommunikation
Mål: Öka personalens kunskap om fackbibliotekets tjänster och utbud.
Aktiviteter:






Använda befintliga digitala kanaler för att nå och informera användare och potentiella användare om biblioteksaktiviteter och -nyheter.
Erbjuda en öppen, aktiv och tillgänglig lärmiljö.
Inhämta kunskap om användarnas behov av åtkomst och information.
Genomföra uppsökande verksamhet.

8.3 Prioriterat utvecklingsområde: Nationellt samarbete
Mål: Samverkan med andra regioner och deras fackbibliotek
Aktiviteter:

Ärendenr

Datum





Bibliotekspersonalen deltar aktivt i EIRAs konferenser, utbildningar och kunskapsinhämtning.
Dela resurser med andra bibliotek när det är möjligt.
Samverka med andra medicinska fackbibliotek.

18 (20)

Region Gotland

Biblioteksplan 2022-2024

9. Samverkan mellan biblioteksformerna
Samverkan mellan biblioteksformerna är viktig både för att hushålla med offentliga medel
men också för att kombinera och komplettera varandras verksamheter och kompetenser
och nå ut bredare med olika insatser. Utveckling av samverkan kommer att ske kontinuerligt under planperioden.
9.1 Samverkan folkbiblioteken och regional biblioteksverksamhet

Under planperioden sker nära samverkan mellan folkbiblioteken och den regionala biblioteksverksamheten vilket beskrivs i kapitel 4.
9.2 Samverkan Region Gotland och Uppsala universitetsbibliotek

Huvudmännen för Almedalsbiblioteket; Region Gotland och Uppsala universitetsbibliotek,
ser över och utvecklar samarbetet under planperioden, se avsnitt 3.5. Medicinska fackbiblioteket under hälso- och sjukvårdsförvaltningen bemannas av personal från universitetsbiblioteket. Planperiodens utvecklingsområden beskrivs i avsnitt 8.
9.3 Samverkan UAF, folkbiblioteken och regional biblioteksverksamhet

Skol- och gymnasiebiblioteken, folkbiblioteken och den regionala biblioteksverksamheten
har gemensamma uppdrag kring bland annat läsfrämjande och främjande av medie- och informationskunnighet hos barn och unga. Under planperioden sker samverkan framför allt
genom följande områden:
 Integrerade folk- och skolbibliotek samt biblioteksbuss. Två av folkbiblioteken är
lokaliserade i skolbyggnader och fungerar även som skolbibliotek. I dagsläget besöker
den mobila verksamheten skolor och förskolor. Detta regleras genom skriftliga överenskommelser.
 Bokstart. Det fyraåriga projektet Bokstart Gotland med familjestödjande insatser för
små barns språkutveckling genomfördes i samverkan mellan biblioteken, barnhälsovården och förskolan. Under 2021 övergick projektet i ordinarie verksamhet med en skriftlig överenskommelse om fortsatt verksamhet och samverkan. Samverkan sker främst i
styrgruppen och arbetsgruppen med representanter från de tre verksamheterna.
 Inköpsstödet. Kulturrådet utlyser årliga medel för inköp av barn- och ungdomslitteratur som kan sökas om kommunen inte skurit i sitt medieanslag. Ansökan och redovisning av medlen administreras av den regionala biblioteksverksamheten i samverkan
med skolbibliotekssamordnaren och medlen fördelas mellan skol- och gymnasiebiblioteken samt till folkbiblioteken som under planperioden finansierar gåvoböcker inom
Bokstart med dessa medel.
 Gemensam kompetensutveckling. Under planperioden ska samverkan utvecklas
mellan den regionala biblioteksverksamheten och skolbiblioteken, gymnasiebiblioteket,
vuxbiblioteket kring gemensamma kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med folkbiblioteken, framför allt när det gäller läsfrämjande och MIK-frågor.

Ärendenr

Datum

9.4 Biblioteksdatasystemet Koha

Under 2021 implementerades det öppna biblioteksdatasystemet Koha i folkbiblioteksverksamheten, skolbiblioteken, gymnasiebiblioteket, vuxbiblioteket, folkhögskolans bibliotek,
medicinska fackbiblioteket och Gotlands museums bibliotek. Under planperioden ska parterna etablera strukturer för gemensam förvaltning, support och utveckling av biblioteksdatasystemet.
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10. Uppföljning

Ärendenr

Datum

Den regionala biblioteksplanen är ett centralt styrdokument för biblioteksverksamheterna
på Gotland. De prioriterade utvecklingsområdena, målen och aktiviteterna ska ge vägledning vid prioriteringar och användas aktivt i verksamheternas planering och systematiska
kvalitetsarbete. Måluppfyllelsen och aktiviteterna följs upp årligen i respektive verksamhets
årsberättelse samt som helhet vid planperiodens slut. Respektive biblioteksforms politiska
nämnd hålls regelbundet underrättad om det fortlöpande arbetet med biblioteksplanen.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/611, GVN 2021/160
10 november 2021

Jan Wahlen
Verksamhetsutvecklare

Barn- och utbildningsnämnden/
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Remiss från regionstyrelsen. Ny regional biblioteksplan 2022–
2024
Förslag till beslut

•

Nämnden ställer sig positiv till biblioteksplanen.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har remitterat Biblioteksplan 2022-2024 till utbildningsnämnderna
för eventuella synpunkter på planen. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har i
samarbete med flera andra förvaltningar arbetat fram förslaget till ny biblioteksplan.
Biblioteksplanen är dessutom förankrad bland annat i skolbiblioteksverksamheten.
Jämfört med tidigare biblioteksplaner så är denna version inte bara mer beskrivande
utan varje verksamhet har också tagit fram prioriterade utvecklingsområden.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden ställer sig positiv till förslaget på ny
Biblioteksplan för 2022–2024.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har remitterat biblioteksplanen (RS § 288, 2021-09-29) till barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för eventuella
synpunkter på planen, då en ny biblioteksplan skall fastställas för tiden 2022–2024.
Biblioteksplanen ska ses som ett policydokument som anger färdriktning för alla
bibliotek inom Region Gotland. Syftet med planen är att den ska bidra till en fortsatt
utveckling av biblioteken. Under 2021 har flera av regionens förvaltningar, däribland
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, gemensamt arbetat med att ta fram ett
förslag till ny Biblioteksplan. Jämfört med tidigare biblioteksplaner så är denna
version inte bara beskrivande av verksamheterna utan varje verksamhet har också
tagit fram prioriterade utvecklingsområden. Detta gör planen mer framåtsyftande och
att man också har något att utvärdera efter varje verksamhetsår. Under våren och
sommaren 2021 har åsikter och synpunkter inhämtats och bearbetats av rektorer och
skolbibliotekspersonal vid olika tillfällen. Förankringen i denna plan är förbättrad
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2021/611, GVN 2021/160

jämfört med de föregående biblioteksplanerna. Utredningar på nationell nivå inom
biblioteksområdet har gjorts men har ännu inte inneburit någon förändring i skollag
eller förordningar, men detta är att vänta om utredningens förslag blir tagna. Det kan
innebära att förutsättningarna och kraven på skolbiblioteken kan förändras under den
tid som planen gäller.
Bedömning

Förslaget till Biblioteksplan 2022–2024 ger inte bara en beskrivning av
verksamheterna utan det finns också prioriterade utvecklingsområden som tagits
fram av verksamheterna. Förslaget till Biblioteksplan visar även på ett utökat
samarbete mellan de förvaltningar som planen riktar sig till, vilket är en förutsättning
för framtida utveckling inom biblioteksområdet. Eftersom förvaltningen har varit
med under framtagandet av Biblioteksplan är förslaget att nämnden ställer sig positiv
till planen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-10
RS § 288, Ny biblioteksplan-remiss, 2021-09-29
Biblioteksplan 2022-2024

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/335
11 november 2021

Karin Nilsson
Nämndsekreterare

Barn- och utbildningsnämnden

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

•

Nämndens delegationsordning revideras enligt förslag.

En delegationsordning är en lista över de ärendegrupper där nämnden beslutat att
delegera sin beslutanderätt. Syftet med delegationsordning är att avlasta nämnden
vissa rutinmässiga beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan.
Organisationen blir då mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och
handläggningen snabbare. Detta skapar också utrymme för mer behandling av
principiellt viktiga ärenden och ärenden av större vikt i nämnden. Delegering är en
nödvändighet för att den kommunala organisationen och förvaltningen ska kunna
fungera på ett effektivt sätt.
Förslag på revidering

1. C.16 Yttrande avseende plansamråd. Delegat ändras från försörjningschef till
handläggare.
2. Interkommunal ersättning. Uppdateras så att rektor respektive handläggare
står som delegat på rätt uppgifter.
Beslutsunderlag
Delegationsordning BUN
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-11
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Delegationsordning - BUN
Fastställd av barn- och utbildningsnämnden
Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Ärendenr BUN 2021/335
Version 1.0

Antagen: 2021-06-09
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Förkortningar:

FC/UD = Förvaltningschefen/Utbildningsdirektör
AC= Avdelningschef (chefer direkt underställda förvaltningschef)
An = Antagningsansvarig
EC= Enhetschef (chef underställd avdelningschef)
EkC= Ekonomichef
HRC= HR-chef
Handl. = Handläggare (den som oavsett befattning är ansvarig handläggare i W3D3 eller annat ärendehanteringssystem)
Re = Rektor
SL = skollag (2010:800)
SF = skolförordning (2011:185)
BEA = Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
GyF = gymnasieförordning (2010:2039)
SÖN = Skolväsendets överklagandenämnd
FörvR = Förvaltningsrätten
VuxF = Vuxenutbildningsförordningen
YrKF = Förordningen om yrkeshögskolan –endast GVN
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Viktigare arbetsuppgifter – förvaltningsövergripande
Förutom en förteckning över delegerade ärenden, innehåller denna delegationsordning
även vissa andra befogenheter som tjänsteman inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har. Till exempel efterfrågas ofta vem som får teckna firma.

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

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

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

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

Lagrum

VST = verkställighetsbeslut
A.1

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

A.2

AC

EC

Re

Kommentar

FC/UD

AC

EC

Re

DEL

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

FC/UD

AC

EC

Re

DEL

A.3

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

FC/UD

A.4

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

FC/UD

DEL

FC/UD

DEL

FC/UD

DEL

FC/UD

DEL

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

A.11
A.12

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

ti

FC/UD

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

AB
§10
AB
§11

AFS
2003:
4, 6§

AC

EC

Re

DEL

Vikarier hanteras av rekryterings- och bemanningsenheten SOF

FC/UD

AC

DEL

Samråd med HR

FC/UD

AC

DEL

Samråd med HR

FC/UD

AC

Överordnad chef
Respektive
chef och
arbetsledare utifrån mottagen fördel-

EC

Re

VST
VST

Ledarkontrakt för UD fastställs enligt RS delegationsordning.

VST

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

Region Gotland
Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning - BUN

ning av arbetsmiljöuppgifter

A.13

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

Skollagen
kap 2,
§§ 18
och
19.

AC

DEL

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

A.14

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

Skollagen
kap 2,
§§ 2122

AC

DEL

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

A.15

Genomförande av förhandlingar av
förvaltningsövergripande och/eller
principiell karaktär

MBL
11 13

HRC

DEL

Normalt sett hanteras dessa frågor inom ramen för samverkansavtalet.

A.16

Genomförande av förhandlingar

MBL
14 §.

HRC

DEL

A.17

Genomförande av samverkan enligt regionens samverkansavtal.

FC/UD

AC

EC

Re

DEL

A.18

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

FC/UD

AC

EC

Re

DEL

FC/UD

AC

FC/UD

AC

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

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

AB §
33

DEL
EC

Re

FC/UD
FC/UD

AC

FC/UD

AC

EC

Re

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

DEL
DEL

Kostnadsansvar regleras i särskild ordning. Samråd med HRC

VST

Enligt Region Gotlands riktlinjer

VST

Chefen har rätt att vidare förmedla ansvaret
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A.24

A.25

A.26

A.27
A.28

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

A.34

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

A.35

Beslut angående övertalighet.

A.36

Avstängd enligt smittskyddslagen

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

Delegationsordning - BUN

FC/UD

AC

EC

Re

DEL

HRC

DEL

Beslut fattas efter samråd med HR-strateg på regionstyrelseförvaltningen.

HRC

DEL

Beslut fattas efter samråd med HR-strateg på regionstyrelseförvaltningen.

VST

Beslut fattat med HR-strateg regionstyrelseförvaltningen

FC/UD

AC

EC

Re

AB §
26
AB §
26

FC/UD
FC/UD

AC

EC

Re

DEL

AB §
28
AB § 3

FC/UD

AC

EC

Re

DEL

HRC

DEL

AB §
12

HRC

DEL

FC/UD

DEL

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

DEL

AB § 13, moment 5

FC/UD

DEL

AC

EC

Re

FC/UD
AB §
10,
mom
4

FC/UD

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

VST
AC

EC

Re

DEL
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B. Ekonomi
Beslut fattas av:

Kommentar

Lagrum
B.1

Fastställande av beslutsattestanter
(Generella)

EkC

DEL

B.2

Hantering av krav, avskrivning av fordran

EkC

VST

B.3

Fördelning och omdisponering av driftmedel.

FC/UD

B.4

Resursutnyttjande inom anslag

B.5

Beslut till rätt att inneha inköpskort

Enligt
attestförteckning
FC/UD

B.6

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

B.7

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

B.8
B.9

Direktupphandling vid värde 0-10 000
kronor

B.10

Direktupphandling vid värde 10 001 –
100 000 kr

B.11

Direktupphandling vid värde 100 001 –
615 312 kronor

AC

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

VST
VST

I samråd med EkC

AC

DEL

Enligt attestförteckning

AC

DEL

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

EkC
EC
Budgetansvarig chef
FC/UD

AC

FC/UD

AC

EC

Vst
Re

Re

DEL
VST

Inget krav på prisjämförelse

VST

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

DEL

Upphandlingar till ett värde överstigande LOU delegeras UD och sker i
samråd med regionsstyrelseförvaltningen och dess riktlinjer
Processen i samråd med EkC. Se det korrekta värdet för LOU på
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/troskelvarden-och-direktupphandlingsgranser/

Prisförfrågan hos minst tre företag (leverantörer)
Gäller inom sitt budgetområde
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B.12

Upphandling större än 615 312 kr, år
2021

FC/UD

B.13

Av staten helt finansierade projekt

FC/UD

AC

EC

Re

DEL

I samråd med överordnad chef.
Bidrag där EN ansökan kan göras per huvudman görs i samråd med
FC/UD Se LOU summan på https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/troskelvarden-och-direktupphandlingsgranser/

VST

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

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

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

FC/UD

Försäljning av övrig lös egendom

FC/UD

Firmateckningsrätt

FC/UD

AC

EC

Re

DEL

Delegeras ej

DEL
DEL

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

C. Övriga administrativa ärenden
Ärende
nr
C.1

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

Beslut att lämna ut allmän handling eller
uppgifter i allmän handling

TF 2 kap. 12-14
§§
OSL 6 kap. 3-9
§§

Respektive handläggare

C.2

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

OSL 10 kap. 14
§

FC/UD

DEL

TF 2 kap. 14-15
§§
OSL 6 kap. 3-9
§§

FC/UD

DEL

C.3

Typ av
beslut
VST

Överklagan

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

FörvR

Beslut att inte lämna ut allmän handling anmäles
till nämnden (beslut får överklagas hos förvaltningsdomstolen). Om beslut om att inte lämna ut
allmän handling överklagas, ska beslutsdelegatens
yttrande anmälas.
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C.4

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

FL 46-46 §§

FC/UD

VST

C.5

Beslut å nämndens vägnar i de fall som är
så brådskande att nämndens beslut inte
kan avvaktas
Barn- och utbildningsnämndens ledamöters och ersättares deltagande i kurser,
konferenser o dylikt.
Yttrande över laglighetsprövning av ett delegerat beslut

Kommunallagen
6:39

Ordförande

DEL

C.6
C.7

Ordförande

FC/UD

DEL
DEL

C.8

Yttrande, omprövning eller överklagande
av delegationsbeslut

FC/UD

C.9

FC/UD

C.10

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

C.11

Uthyrning av lokaler

C.12

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

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

C.19
C.20

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

Teckna personuppgiftsbiträdesavtal (PUBavtal)
Beslut att utse arkivansvarig

Om skrivelsen (överklagandet) inte avvisas enligt
FL 46 §, skall skrivelsen och övriga handlingar i
ärendet lämnas till den myndighet som ska pröva
överklagandet (FL 46 §).
Beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Arkivreglementet

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

DEL

FC/UD

DEL

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

DEL
DEL

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

DEL

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

Avser det beslut fattat av FC/UD delegeras detta ej

DEL
DEL
DEL
DEL

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

DEL

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

VST
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D. Barn- och elevhälsa
Ärende
nr
D.1

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

Typ av
beslut

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

3 kap. 5 §
patientsäkerhetslagen
Lex Maria

Delegeras ej

Överklagan

Kommentarer

E. Alla skolformer
Ärende
nr
E.1

Ärendebeskrivning
Yttranden i Skolinspektionens tillsynsärenden

Skolchef

Typ av
beslut
DEL

E.2

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

Skolchef

DEL

SL 4:7

FC/UD med rätt
att vidaredelegera

DEL

-

.

SF 3

FC/UD

DEL

-

SL 6:6-10

FC/UD med rätt
att vidaredelegera

DEL

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

E.3

E.4
E.5

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

Lagrum

Delegat

Överklagan

Kommentarer

-
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E. Skolskjuts
Ärende
nr

Ärendebeskrivning

E.6

Beslut om rätt till skjuts till förskolan

E.7
E.8

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

E.9

Beviljande av skolskjuts efter prövning

E.10

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

Lagrum

Delegat

Typ av beslut

Överklagan

Kommentarer

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

VST

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

VST
VST

Grundskola

E.11

SL 10:32

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

Handläggare

VST

FC/UD med rätt att
delegera
Handläggare.

VST

Handläggare

DEL

Enligt BUNs riktlinjer

DEL

E.12

Planering och tillsyn av skolskjutsar och skolskjutsorganisation

E.13

Beslut om beviljande/avslag på begäran om skolskjuts

SL 11:31 Särskola

Handläggare

DEL

E.14

Besluta om skolskjuts
för elev i gymnasiesärskola.

SL 18:30

Handläggare

DEL

Vid annan skola än den som eleven tillhör

Särskola
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F. Förskola

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

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

F.1

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

SL 2:5 + 2:7

Delegeras
ej

F.2

Typ av beslut

Kommentarer

FörvR

Re

VST

F.3

Beslut om återbetalning resp. återkrav vid felaktig
barnomsorgsavgift

AC

VST

F.4

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

AC

VST

Re

VST

F.5

Överklagan

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

Skollagen kapitel 8 - Förskolan
Ärende
nr

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

Typ av beslut

F.6

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

SL 8:8

Re

VST

F.7

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

SL 8:9

Re

VST

F.8

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

SL 8:13

Handläggare

DEL

Överklagan

Kommentarer

I samråd med rektor
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F.9

Inhämta yttrande från barnets hemkommun

SL 8:13

Handläggare

VST

I samråd med rektor.

F.10

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

SL 8:13

Handläggare

VST

I samråd med rektor.

F.11

Yttrande från Region Gotland till annan kommun över
mottagande av barn

SL 8:13

Handläggare

VST

I samråd med AC

F.12

Beslut om placering vid en förskoleenhet.

SL 8:14+ 8:15

Handläggare

VST

I samråd med rektor. Enligt BUN:s riktlinjer.

F.13

Beslut om interkommunal ersättning

SL 8:17

Handläggare

VST

F.14

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

SL 8.23

AC

VST

Handläggare

DEL

F.15

BUN 2017/581

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

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

Typ
av
beslut

F.16

Tillsyn av förskola och pedagogiskomsorg vars huvudman kommunen har godkänt

SL 26:4

Handläggare

DEL

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

Ingripanden vid tillsyn
Föreläggande
Anmärkning
Avstående från ingripande
Återkallelse av tillstånd

SL
SL
SL
SL

26:10
26:11
26:12
26:13–16

Överklagan

Kommentarer

Enligt riktlinjer

Delegeras
ej
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G. Förskoleklass

Skollagen kapitel 9 – Förskoleklass
Ärende
nr
G.1

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

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

SL 9:13

Re

Typ av
beslut
VST

G.2

Inhämta yttrande från barnets hemkommun

SL 9:13

Handläggare

VST

G.3

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

SL 9:13

Re

VST

I samråd med rektor

G.4

Yttrande från Region Gotland till annan kommun över mottagande av barn

SL 9:13

Handläggare

VST

I samråd med rektor

G.5

Beslut om placering av barn vid en skolenhet

SL 9:15

Re

VST

I samråd med rektor. Enligt BUN:s riktlinjer.

G.6

Interkommunal ersättning

SL 9:16

Handläggare

VST

I samråd med rektor

G.7

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

SL 9:21

AC

VST

Handläggare

DEL

G.8

Överklagan

Kommentarer

I samråd med rektor

BUN 2017/581
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H. Fritidshem

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

Ärendebeskrivning

Lagrum

H.2

Beslut om återbetalning respektive återkrav vid felaktig skolbarnsomsorgsavgift

AC

VST

Enligt fastställda avgifts- och inskrivningsregler

H.3

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

AC

VST

Enligt fastställda avgifts- och inskrivningsregler

H.4

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

Re

VST

Enligt fastställda avgifts- och inskrivningsregler

Beslut om uppsägning av plats

Delegat
Re

Typ av
beslut
VST

Överklagan

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

Avgifter fritidshem

Skollagen kapitel 14 - Fritidshemmet
Ärende
nr
H.5

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

Erbjudande av utbildning

SL 14:3

Re

Typ av
beslut
VST

H.6

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

SL 14:6

Re

VST

H.7

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

SL 14:9

Re

VST

H.8

Beslut om placering av elev vid fritidshem

SL 14:10

Handläggare

VST

H.9

Interkommunal ersättning

SL 14:14

Handläggare

Överklagan

Kommentarer

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

VST

I samråd med rektor
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H. Enskilt fritidshem

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

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

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

SL 2:7

Delegeras
ej

Typ av
beslut

Överklagan

Kommentarer

FörvR

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

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

Tillsyn av fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt

SL 26:4

Handläggare

H.12

Ingripanden vid tillsyn
Föreläggande
Anmärkning
Avstående från ingripande
Återkallelse av tillstånd

SL
SL
SL
SL

26:10
26:11
26:12
26:13–16

Typ av
beslut
DEL

Överklagan

Kommentarer
Enligt riktlinjer

Delegeras
ej
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I. Grundskola

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

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

Disciplinära och andra särskilda åtgärder
Beslut om avstängning

SL 5:14

Re

Typ av
beslut
DEL

Överklagan

Kommentarer

Överklagan

Kommentarer

FörvR

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

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

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

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

SL 7:4 och
24:23+25

Re

Typ av
beslut
DEL

I.3

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

SL 7:10

AC

DEL

SÖN

I.4

Prövning av fråga om skolpliktens förlängning med ett år.

SL 7:13

Re

DEL

SÖN

I.5

Prövning av fråga om tidigare upphörande av skolplikten.

SL 7:14

AC

DEL

I.6

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

SL 7:15

Re

DEL

I.7

Rätt att slutföra skolgången

SL 7:16

Re

VST

I.8

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

SL 7:23

Delegeras
ej

SÖN
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Elev i kommunal skola i Gotland: Rektor
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Elev i fristående verksamhet: Grundskolechef (AC)

Region Gotland
Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning - BUN

Skollagen kapitel 10 – Grundskolan
Ärende
nr
I.9

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

Överenskommelse med annan kommun att ta emot elev

SL 10:24

I.10

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

I.14
I.15

I.11
I.12

I.13

I.16

I.17

I.18

Överklagan

Re

Typ av
beslut
VST

SL 10:25

Re

DEL

SÖN
SL 28:12

SL 10:25

Re

VST

SL 10:25

AC

DEL

SL 10:27

Re

DEL

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

SL 10:30

Re

DEL

Beslut om elevens placering vid viss skolenhet

SL 10:30

Re

VST

SL 10:34

EkC

VST

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

AC

DEL

AC

VST

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

Kommentarer

SÖN
Enligt BUN:s riktlinjer

Se BUN riktlinjer
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Delegationsordning - BUN

Skolförordningen
Skolförordningen kapitel 3 – Lärotider
Ärende
nr

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

I.19

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

SF 3:3

FC/UD

Typ
av
beslut
DEL

I.20

Beslut om skolarbetets förläggning

SF 3:4

Re

VST

I.21

Beslut om fyradagarsvecka i åk 1 och 2

SF 3:4

Delegeras
ej

Överklagan

Kommentarer

Skolförordningen kapitel 9 – Grundskolan
Ärende
nr

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

I.22

Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den tid som anges
i timplanen

SF 9:3

Re

Typ
av
beslut
DEL

I.23

Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den tid som anges
i timplanen

SF 9:3

Re

DEL

I.24

Beslut om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden.

SF 9:4

I.25

Beslut om moderna språk

SF 9:5

FC/UD med
rätt att vidaredelegera
Re

I.26

Erbjudande av ämnen som elevens val

SF 9:8

Re

Överklagan

Kommentarer

Beslutas efter förslag från Re

VST

Enligt gemensam planering inom linjen
Beslut om barngrupp

20 (26)

Region Gotland
Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning - BUN

J. Grundsärskolan

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

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

J.1

Beslut om försöksperiod i annan skolform

SL 7:8

AC

Typ
av
beslut
VST

J.2

Besluta att en elev i grundsärskolan inte tillhör grundsärskolans
målgrupp.

SL 7:5 b

Re

DEL

J.3

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

SL 7:14

Re

DEL

J.4

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

SL 7:23

Delegeras
ej

Överklagan

Kommentarer

Förutsätter vårdnadshavarens medgivande

SÖN

Skollagen kapitel 11 – Grundsärskolan
Ärende
nr

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

J.5

Beslut om mottagande av elev i särskolan

SL 11:8

AC

Typ
av
beslut
DEL

J.6

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

SL 11:29

Re

VST

J.7

Beviljande av skolskjuts /avslag på begäran om skolskjuts

SL 11:31

FC/UD med
rätt att vidaredelegera

DEL

Överklagan

Kommentarer

Samråd med vårdnadshavare vid utredning
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Delegationsordning - BUN

J.8

Beslut att mottaga elev från annan kommun efter önskemål av
vårdnadshavare

SL 11:25

AC

DEL

J.9

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

SL 11:32

FC/UD med
rätt att vidaredelegera

DEL

Skolförordningen
Skolförordningen kapitel 3 – Lärotider
Ärende
nr

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

J.10

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

SF 3:3

FC/UD

Typ
av
beslut
DEL

J.11

Skolarbetets förläggning

SF 3:4

Re

VST

J.12

Beslut om fyradagarsvecka i åk 1 och 2

SF 3:4

AC

DEL

Typ
av
beslut
DEL

Överklagan

Kommentarer

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

Skolförordningen kapitel 9 – Grundskolan
Ärende
nr

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

J.13

Beslut om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden.

SF 9:4

FC/UD med
rätt att vidaredelegera

Överklagan

Kommentarer

Beslutas efter förslag från Re
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Skolförordningen kapitel 10 – Grundsärskolan
Ärende
nr

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

J.14

Beslut om ytterligare undervisningstid utöver tid som anges i
timplanerna

SF 10:2

Re

J.15

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

SF 10:3

Re

J.16

Beslut om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden.

SF 9:4

J.17

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

SF 10:4

FC/UD med
rätt att vidaredelegera
Re

SF 10:5

Re

DEL

Typ
av
beslut
DEL

J.18

Typ
av
beslut

Överklagan

Kommentarer

VST
Beslutas efter förslag från Re

K. Gymnasiesärskolan

Skollagen
Skollagen kapitel 5 – Trygghet och studiero
Ärende
nr

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

K.1

Beslut om avstängning från undervisningen

SL 5:17-18

AC

Överklagan

Kommentarer

Elev och vårdnadshavare ska ges tillfälle att yttra sig , ev.
samråd med socialnämnd
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K.2

Beslut om omedelbar avstängning

Delegationsordning - BUN

SL 5:17 3 st

Re

DEL

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

Skollagen kapitel 18 – Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan
Ärende
nr

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

K.3

Beslut att mottaga icke tidigare inskriven elev i gymnasiesärskolan

SL 18:5,
18:7

AC

Typ
av
beslut
DEL

K.4

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

SL 18:15

AC

VST

K.5

Beslut om skolskjuts för elev i gymnasiesärskolan

SL 18:30

FC/UD med
rätt att vidaredelegera

DEL

Överklagan

Kommentarer

Skollagen kapitel 19 – Utbildning på program i gymnaisesärskolan
Ärende
nr

Ärendebeskrivning

Lagrum

Delegat

K.6

Beslut att mottaga elev från annan kommun efter önskemål av
vårdnadshavare

SL 19:13-14

Re

Typ
av
beslut
VST

K.7

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

SL 19:17

AC

DEL

SL 19:29

Re

VST

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

SL 19:29

Re

DEL

K.8
K.9

Överklagan
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Delegationsordning - BUN

L. Kulturskolan
Ärende
nr

Ärendebeskrivning

L.1

Lagrum

Delegat

Typ
av
beslut

Avstängning från Kulturskolan när avgift ej betalats

AC

DEL

L.2

Avsteg från köregler vid särskilda skäl

AC

DEL

L.3

Befrielse från avgift vid särskilda skäl

AC

DEL

Överklagan
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/980, GVN 2021/172
1 november 2021

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Barn – och utbildningsnämnden och
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Tillämpning av molntjänsten Office 365
Förslag till beslut


Rapporten godkänns

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen (UAF) har undersökt om och i så fall hur,
förvaltningen kan fortsätta att använda den globala molntjänsten Office 365 (O365) i
verksamheten och redovisar härmed resultatet av utredningen. UAF har sedan år
2016 använt kontorsstödstjänsten Office 365 som tillhandahålls av den globala
molntjänstleverantören Microsoft. EU:s dataskyddsförordning började gälla i maj
2018 och sedan dess har flera myndighetsuttalanden publicerats om lämpligheten i att
använda molntjänster i offentlig verksamhet. Uttalandena har kulminerat efter att det
amerikanska regelverket Cloud Act infördes år 2018 samt domen Schrems II som
kom i juli 2020.
O365 ska inte ersätta de verksamhetssystem som regionen normalt har för hantering
av uppgifter inom kärnverksamheten. De systemen ska även i fortsättningen
användas framför O365. O365 ska aldrig användas för lagring av sekretessreglerade
och sekretessbelagda uppgifter samt personuppgifter efter att bearbetningen är klar.
Med utgångspunkt i att både barn- och utbildningsnämndens samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamheter har använt O365 i flera år, och utifrån de
alternativa kontorsstödssystem som finns tillgängliga, lämnar förvaltningen
rekommendationen att O365 kan fortsätta användas för öppen och intern
information
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Bedömning

Grundprinciperna i dataskyddsförordningen och någon av de rättsliga grunderna ska
vara uppfyllda för att nämnden ska kunna hantera personuppgifter. De lagliga
grunderna är myndighetsutövning, allmänt intresse och avtal. Nämnden har därmed
laglig grund för behandling av personuppgifter. Att behandla personuppgifter i O365
som är en molntjänst innebär ett utlämnande av personuppgifter och strider därmed
mot nuvarande lagstiftning. Microsoft som leverantör kan komma åt och begära ut
dessa uppgifter (enligt Cloud Act).
Genom att BUN och GVN som personuppgiftsansvariga beslutar om att hantera
personuppgifter i O365 finns en risk att nämnderna bryter mot lagstiftning och att
Integritetsskyddsmyndigheten utdömer vite. Förvaltningen rekommenderar ändå att
ta beslut att personuppgifter i klass 0 och 1 får hanteras i O365. Nivå 2 får inte
hanteras.
Beslutsunderlag
Tillämpning av Office 365
Vägledning Office 365
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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1. Sammanfattning
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har använt Office 365 (O365) sedan år
2016. Sedan EU:s dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft i maj 2018 har UAF informerat alla medarbetare vad som får sparas i molnet och inte, via fastställda anvisningar.
Dombeslutet Schrems II från juli 2020 försvårade möjligheterna att använda O365 i och
med att Microsoft, som äger O365 är placerade i USA, som är ett tredjeland1. Barn-och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig och informationsägare behöver göra ett ställningstagande och fatta beslut utifrån egna
underlag och bedömningar. Grundprinciperna i dataskyddsförordningen och någon av de
lagliga grunderna ska vara uppfyllda för att nämnden ska kunna hantera personuppgifter.
De lagliga grunderna är: Rättslig förpliktelse, allmänt intresse och avtal. Nämnden har därmed laglig grund för behandling av personuppgifter. Att behandla personuppgifter i O365
som är en molntjänst innebär ett utlämnande av personuppgifter och strider därmed mot
nuvarande lagstiftning. Microsoft som leverantör kan komma åt och begära ut dessa uppgifter (enligt Cloudact, se nedan).
Med utgångspunkten att båda nämnderna redan använder O365, och utifrån de alternativa
kontorsstödssystem som finns till hands, lämnar förvaltningen rekommendationen att
O365 kan fortsätta användas för öppen och intern information i nivå 0-1 inklusive ”personuppgifter bas”. Nivå 2 ska inte hanteras i O365.
O365 ska inte ersätta de verksamhetssystem som regionen normalt har för hantering av
uppgifter inom kärnverksamheten. De systemen ska även i fortsättningen användas framför
O365. O365 ska aldrig användas för lagring av sekretessreglerade och sekretess-belagda
uppgifter samt personuppgifter efter att bearbetningen är klar. Nämnden som personuppgiftsansvariga bör fatta beslut om detta.
Genom att barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
som personuppgiftsansvariga beslutar om att hantera personuppgifter i O365 finns en risk
att nämnderna bryter mot lagstiftning och att Integritetsskyddsmyndigheten utdömer vite.
Förvaltningen rekommenderar ändå att ta beslut att personuppgifter i klass 0 och 1 får hanteras i O365. Nivå 2 får inte hanteras.

Ärendenr BUN 2021/980, GVN 2021/172 Datum 2021-09-29

1.1

Begreppsförklaring

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(GVN) anges som nämnden i detta dokument. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen anges som UAF.
1.2

Bakgrund

Microsoft Office 365 är i drift inom UAF sedan 2018. Plattformen är helt molnbaserad och
omfattar flera tjänster som redan är inarbetade och nödvändiga verktyg i daglig drift för
samtliga verksamheter.

1

Länder utanför EU och ESS
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De fördelar som ofta anförs med O365 är sänkta kostnader (till följd av att färre resurser
behövs för drift och att on-premise-licenser2 blir allt dyrare), högre säkerhet (eftersom det
är svårt att matcha ledande molntjänstföretag gällande uppnådd säkerhet i tjänsterna) och
ökad effektivitet genom bättre funktioner för samarbete (till exempel genom att flera medarbetare kan redigera ett dokument samtidigt). Dessa fördelar kommer genom att Microsoft erbjuder O365 som en molntjänst.
O365 som molntjänst innebär också att all data som UAF lägger upp i tjänsten behandlas i
Microsofts datacenter som finns utanför regionens lokaler (och istället i datacenter inom EU
och i tredje land). Detta innebär att Microsoft som tjänsteleverantör, liksom andra tjänsteleverantörer av molntjänster, kan komma åt vår data, som till exempel e-post, chattkonversationer och filer som lagras på olika delningsytor.
Det faktum att plattformen är helt molnbaserad och dessutom ägs av amerikansk leverantör leder till utmaningar inom juridik, informationssäkerhet och dataskydd (personuppgiftshantering).
1.3

Syfte

Underlaget syftar till att belysa vilka tillämpningsregler som krävs för en säker informationshantering i O365 för nämndernas verksamheter samt att ge svar på följande frågeställningar:



Ärendenr BUN 2021/980, GVN 2021/172 Datum 2021-09-29



Vilka är de primära riskerna med att använda O365 och vilka skyddsåtgärder ska tillämpas för att få en acceptabel risknivå?
Vilken typ av information får hanteras respektive inte hanteras i O365- tjänsteplattformen?
Hur säkras och dokumenteras att nämndens användning av O365 sker enligt gällande
lagar och regelverk?

Förvaltningen har tagit del av en utredning som Danderyds kommun genomförde 2019
samt en utredning som Region Jämtland Härjedalen genomförde våren 2021, avseende laglighet i användningen av O365 inom deras kommun, respektive region. Sammanfattningsvis verkar utredningarna ge stöd för att det inte utgör ett röjande av sekretessbelagda uppgifter att hantera dessa i en molntjänst. Deras utredning konstaterar att eSam och E-delegationen menar att utlämnandet till O365 och Microsoft inte utgör ett röjande om det antingen finns ett tydligt förbud för leverantören att ta del av informationen, eller att det är
osannolikt att så sker.
Även om Danderyds kommuns och Region Jämtland Härjedalens utredning finns som en
grund, behöver personuppgiftsansvarig och informationsägare göra ett ställningstagande
och fatta beslut utifrån egna underlag och bedömningar. En kommentar till Danderyds
kommuns slutsats kring att utlämnandet till O365 och Microsoft inte utgör ett röjande, är
att personalen hos Microsoft t.ex. i samband med support har möjlighet att ta del av kommunens data, Microsoft har alltid administrativa behörigheter som kommer åt data. Det

2

Installeras direkt på din dator
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kan tala för att de sekretessreglerade och sekretessbelagda uppgifterna i O365 ändå skulle
kunna anses vara röjda.
Det som också har tillkommit efter att Danderyds kommun genomförde sin utredning är
att ”Privacy Shield” har upphävts och ogiltighetsförklarats av EU-domstolen (det s.k.
Schrems II- målet).

2. Juridiska aspekter
I många fall upptäcks de juridiska aspekterna när ett beslut om att migrera till en molntjänst,
som t.ex. O365, redan har fattats eller, ännu senare, när tjänsten har implementerats i verksamheten. Nedan följer dessa juridiska aspekter vid som påverkar användningen av en
molntjänst.
2.1 Röjande-begreppet, Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)

När UAF hanterar uppgifter i O365 innebär det ett röjande av uppgifter eftersom de tillgängliggörs till tjänsteleverantören (Microsoft). Detta gäller oavsett om omständigheterna
när uppgifterna tillgängliggjordes tjänsteleverantören var sådana att man – t.ex. pga. kryptering eller annan teknisk säkerhetsåtgärd – inte måste ha räknat med att tjänsteleverantören
eller någon annan utomstående skulle komma att ta del av uppgifterna. Uppgifterna är röjda
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eftersom ett utlämnande är en form av
röjande.
2.2 Dataskyddsförordningen

Ärendenr BUN 2021/980, GVN 2021/172 Datum 2021-09-29

Eftersom data som hanteras i O365 omfattar personuppgifter gäller dataskydds-förordningen (GDPR) med omfattande krav på åtgärder och risk för höga sanktionsavgifter vid
regelbrott. Utöver Dataskyddsförordningen finns ett flertal speciallagar som kan bli tillämpliga beroende på typ av verksamhet och typ av data som hanteras i tjänsten. I grunden finns
Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som styr hur offentliga verksamheter ska hantera
sekretessbelagda uppgifter. Då UAF inte ska hantera sekretessbelagd information enligt
OSL i O365, har tyngdpunkten i denna översyn lagts på personuppgiftsbehandling.
Dataskyddsförordningen föreskriver att överföring av personuppgifter till ett tredjeland
bara får ske under förutsättning att det aktuella tredjelandet säkerställer en adekvat skyddsnivå för dessa uppgifter. I avsaknad av ett sådant beslut om adekvat skyddsnivå får en sådan överföring endast äga rum om den personuppgiftsansvarige har vidtagit lämpliga
skyddsåtgärder. Dessa åtgärder kan bland annat kan utgöras av standardiserade dataskyddsbestämmelser som antas av EU-kommissionen, och under förutsättning att det finns lagstadgade rättigheter och effektiva rättsmedel för de registrerade. Ett sådant rättsmedel i
tredjelandet USA har tidigare varit ramverket ”Privacy Shield” (en mekanism för självcertifiering kopplad till amerikanska leverantörer av molntjänster).
En särskild risk som aktualiseras med användning av O365 är överföring av personuppgifter till USA. Denna risk har ökat avsevärt efter EU-domstolens dom i mål C-311/18
(“Schrems II- målet”) som säger att personuppgifter inte längre lagligen kan överföras till
USA (eller behandlas med åtkomst från USA) med stöd av Privacy Shield-ramverket.
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En vanlig missuppfattning är att användning av O365 inte innebär en behandling av personuppgifter varför det inte skulle kunna förekomma några tredjelands- överföringar när
tjänsten används. Mot bakgrund av den vida definition som finns av begreppet personuppgift är det dock omöjligt att använda tjänsten utan att behandla personuppgifter då även IPadresser, logguppgifter och information i Active Directory utgör personuppgifter.
En annan vanlig missuppfattning är att personuppgifter måste lagras i ett tredjeland för att
det ska räknas som överföring. Som tredjelandsöverföring räknas dock även när en person
som befinner sig i ett tredjeland får åtkomst till personuppgifter som lagras inom EU/EES.
När Microsofts personal kommer åt personuppgifter som lagras inom EU/EES innebär
detta alltså en tredjelandsöverföring enligt reglerna i GDPR.
Den del av verksamheten som ansvarar för ett IT-system eller digital tjänst (lösning) ska
kunna påvisa korrekt och laglig behandling av personuppgifter (lagefterlevnad, compliance)
enligt Dataskyddsförordningen (för tillsynsmyndighet, de registrerade samt PuA, dvs.
nämnd/bolag) men med fördel även internt (för interna controllers, internrevisor m.fl.).
Avtalet som nämnderna har med Microsoft är skrivet av Microsoft själva, vilket möjligen
utgör ett problem då Microsoft ensidigt kan ändra villkoren (dock, enligt Microsofts egna
uppgifter, inte utan att meddela oss) och personuppgiftsansvariga (nämnderna) på så sätt
lämnar ifrån sig kontrollen över personuppgiftshanteringen till personuppgiftsbiträdet.
När en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter
genom användning av utrustning som finns i tredjeland utgör det en överföring av personuppgifter till tredjeland. Det saknar betydelse hur lång eller kort tid som utrustningen används, och om uppgifterna är krypterade eller pseudonymiserade. Det är ändå fråga om
personuppgifter och en överföring av sådana uppgifter.
2.3 Cloud Act

Ärendenr BUN 2021/980, GVN 2021/172 Datum 2021-09-29

Cloud Act (Clarifying Overseas Use of Data) är en amerikansk lag som innebär att amerikanska myndigheter ska ges tillgång även till data som lagras utomlands och att amerikanska leverantörer av det skälet inte kan vägra lämna ut sådana data. Lagen trädde i kraft
23 mars 2018. Cloud Act ger amerikanska myndigheter rätt att få ut information, som har
anknytning till amerikanska myndigheters brottsutredningar, direkt från molntjänst- leverantörer i amerikansk ägo.
Cloud Act innebär att amerikanska staten nu får möjlighet att kräva ut större mängder data
som också sannolikt innebär tillgång, läsning och utlämning av europeiska medborgares data.
Microsoft, som levererar O365, är ett amerikanskt bolag. Det medför att uppgifter som lagras i O365-tjänsterna kan begäras ut med stöd i Cloud Act och andra liknande regelverk,
utan att personuppgiftsansvarig först ges möjlighet att göra en sekretessprövning eller få
kännedom om att ett utlämnande kommer att ske eller redan har skett.
Nämnden kan därmed alltså inte själva pröva ett utlämnande av information från O365. Ett
utlämnande kan ske inom ramen för Cloud Act via leverantören till amerikanska myndigheter vilket ligger utanför nämndens kontroll. Risken för att detta skulle ske bedöms försiktigt
som låg.
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2.4 Privacy Shield

Privacy Shield är en amerikansk mekanism för självcertifiering av molntjänstleverantörer.
Den 16 juli 2020 meddelade EU-domstolen dom i det så kallade Schrems II-målet. Domstolen slår fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt skydd för
personuppgifter när dessa förs över till USA. Giltigheten för Privacy Shield mellan EUkommissionen och USA upphävdes därmed med omedelbar verkan eftersom avtalet stred
mot GDPR och tre artiklar i EU-stadgan.
Ogiltigförklarandet av Privacy Shield innebär att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till amerikanska
molntjänstleverantörer.
Kontentan är att om en svensk myndighet överför personuppgifter med stöd av Privacy Shield, är detta sedan 16:e juli 2020 en olaglig överföring. Med nuvarande lagstiftning begår regionen regelbrott och riskerar därmed att Integritetsskyddsmyndigheten utdömer viten och
sanktionsavgifter.
2.5 Övriga juridiska aspekter

Ytterligare en juridisk aspekt är att användningen av en molntjänst som O365, medför att
handlingar riskerar att bli allmänna vid en tidigare tidpunkt än de är avsedda att bli eller annars hade blivit. När en användare exempelvis använder delade dokument i tjänstens olika
plattformar finns en risk att handlingen anses expedierad (och upprättad) av den myndighet
som lagt upp dokumentet och inkommen hos den andra myndigheten utan att så är avsikten.
UAF ska också ta hänsyn till reglerna i arkivlagen om bevarande av handlingar. Det ska finnas tydliga regler om vem som fattar beslut om gallring av dokument i O365. Om enskilda
medarbetare raderar eller lagrar dokument som ska bevaras i enlighet med arkivlagen bör
UAF säkerställa att dokumenten finns tillgängliga för medborgarna i enlighet med Tryckfrihetsförordningen.
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3. Tjänster som ingår i Office 365
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) använder O365 sedan 2016 och systemskissen ovan visar de applikationer och lagringsytor som ingår i basutbudet av O365. Det
finns många fler applikationer i O365. UAF har gjort bedömningen att vi endast använder
de applikationer som ligger inom O365. Det går alltså inte att logga in med hjälp av O365 i
externa applikationer såvida vi inte har ett personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören,
exempel på sådana är digital studentlitteratur.
Det är komplicerat att följa alla flöden i O365. En grund är därför att välja ut de delar som
lagrar information. Lagringsytorna i O365 är OneDrive (för personlig lagring), SharePoint
som är en yta för att lagra och dela dokument med andra och Exchange online som är
mailservern där mailboxar för varje konto lagras och används av Outlook-klienten.
3.1 Microsoft molndesign för offentlig sektor

Microsoft släppte i december 2020 ett koncept med en samling förhållningssätt som benämns ”Microsoft molndesign för offentlig sektor” i syfte att offentlig sektor att kunna använda O365 på ett ”säkert” sätt.
I korthet innebär detta koncept en ”paketering” av redan tillgängliga skyddsfunktioner i
O365. Denna paketering består av verktyg, mallar, regler/policys, rapporter och utbildningar som ska tydliggöra hur molntjänsterna ska konfigureras och användas för att uppfylla regleringar och lagkrav för offentlig sektor i Sverige. Exempel på regleringar/lagar som
omfattas är dataskyddsförordningen/GDPR och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
Sammanfattningsvis kan sägas att inga nya tjänster har lanserats i samband med konceptet.
Microsoft molndesign för offentlig sektor förändrar eller underlättar heller ingenting inom
de legala förutsättningarna, däremot förtydligas ansvarsförhållanden mellan leverantör och
kund. Det påtalas till exempel att kunden är informationsägare och att de som leverantör
ansvarar för t ex teknisk säkerhet.
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4. Lagringsytor
O365 är inte avsett för att vara lagringsplats för handlingar som ska diarieföras eller arkiveras.
O365 ska betraktas som arbetsverktyg där dokument får skapas och lagras under den tiden
som de utgör ett arbetsmaterial. De medger också lagring av övriga dokument och handlingar som kan anses vara av ringa värde, tex dubbletter av handlingar där myndigheten redan har ett arkivexemplar eller en tillfällig lista i Excel.
Det är den enskilde medarbetarens ansvar att känna till eller ta reda på värdet av de uppgifter
som medarbetaren behandlar dvs, om det är offentligt eller om det är sekretesskyddad information, om informationen innehåller extra skyddsvärda uppgifter eller känsliga personuppgifter. Behovet av att använda O365:s lagringstjänster regleras av medarbetarens uppdrag.

5. Lagringsminimera personuppgifter
I EU:s dataskyddsförordning framgår det att man får spara personuppgifter så länge som
de behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. När personuppgifterna inte
längre behövs för ändamålet ska man gallra eller avidentifiera dem. UAF bör därför införa
rutiner för gallring av personuppgifter, till exempel att vi genomför regelbundna kontroller
eller raderar efter viss tid.
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I O365 finns det tjänster för att rensa per automatik efter X antal månader. Det gäller både
mailen och chattfunktion. Idag har vi rensning av chattfunktionen men där bör UAF även
ha en automatisk rensning i Outlook efter ett år för mappen borttaget och skickat.

6. Nivå på information
För att fastställa skyddsvärdet har informationsklassning genomförts av den data som hanteras i O365. När det gäller personuppgifter så används följande struktur
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Nivå 0-1 är de nivåer som UAF ser som tänkbara i O365, det finns dock några juridiska
hinder. Hantera känsliga data, nivå 2 får inte ske i O365.

7. Hantering av personuppgifter i O365
UAF har, som nämnts, enligt dataskyddsförordningen laglig grund för behandling av personuppgifter. Den lagliga grunden är myndighetsutövning, avtal och allmänt intresse.
En åtgärd är att UAF behöver vara tydlig med kraven för att hantera information i O365.
Krav för att få använda O365 vid utförandet av sina arbetsuppgifter är att man endast hanterar information som är informationsklassad som nivå 0–1. Medarbetare som hanterar känslig information (nivå 2) måste säkerställa att informationen lagras i godkända lagringsytor,
dock inte O365.
I nivå 1 ingår personuppgifter så som foto på medarbetare, namn, telefonnummer, titel, användarid. Exempel på personuppgifter kan t. ex. vara olika namnlistor på medarbetare och
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semesterlistor. För behandling av personuppgifter utöver nivå 0-1 får inte behandlas i
O365.
Genom att BUN och GVN som personuppgiftsansvariga beslutar om att hantera personuppgifter i O365 finns en risk att nämnderna bryter mot lagstiftning och att Integritetsskyddsmyndigheten utdömer vite. Förvaltningen rekommenderar ändå att ta beslut att personuppgifter i klass 0 och 1 får hanteras i O365. Nivå 2 får inte hanteras.

8. Säkerhet
UAF kan inte själva ha bättre säkerhet i en lokal driftlösning än vad leverantören har i
O365 molntjänster.
De fördelar det innebär med Microsofts stordrift i Office 365 medger en nivå på säkerhet i
form av både teknik och personella resurser som är svår att uppnå som enskild organisation, både kompetensmässigt och ekonomiskt. Därmed får Microsofts grundsäkerhetsnivå
ses som tillräcklig för att skydda informationen som UAF lagrar i Office 365, förutsatt att
UAF nyttjar och tillämpar relevanta säkerhetslösningar. Molntjänstens säkerhetsfunktioner
och kvalitén i dessa är en av flera förutsättningar för att bedriva ett effektivt säkerhetsarbete, sett till skydd mot kvalificerade hot.
UAF gör bedömningen att risken för att obehöriga genom angrepp kommer åt information
är en större risk, än ett utlämnande via Cloud Act, varför det är fortsatt viktigt att arbeta
och stärka IT- cybersäkerhetsarbetet.
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Förutom den tekniska aspekten av säkerhet och yttre cyberhot, så finns det också interna
säkerhetsaspekter att beakta såsom risker i användarbeteenden och i hur informationen
hanteras i O365 av medarbetare inom UAF. Det finns till exempel, som nämns på andra
ställen, risk att sekretessklassad information hanteras, lagras och även delas till externa användare som bjuds in i olika samarbetsytor i O365.
Det finns säkerhetsåtgärder som gör att O365 blir säkrare, såsom Microsoft Information
Protection (MIP). En säkerhetshöjande åtgärd för att skydda data i O365. Det är ett skydd
som går ut på att lägga kryptering alternativt regelstyrning på en viss typ av etikett (motsvarande en viss informationsklass). I praktiken läggs då behörigheter på utifrån Microsoft Information Protection (MIP), som är ett krypteringsskydd och en option från Microsoft.
Men för att göra den säkerhetsåtgärden krävs det omfattande resurser inom UAF och är
inte helt enkelt för den enskilde användare att reda ut.

9. Bedömning
Grundprinciperna i dataskyddsförordningen och något av de rättsliga grunderna ska vara
uppfyllda för att nämnden ska kunna hantera personuppgifter. De lagliga grunderna är
myndighetsutövning, allmänt intresse och avtal. Nämnden har därmed laglig grund för behandling av personuppgifter. Att behandla personuppgifter i O365 som är en molntjänst
innebär ett utlämnande av personuppgifter och strider därmed mot nuvarande lagstiftning.
Microsoft som leverantör kan komma åt och begära ut dessa uppgifter (enligt Cloud Act).
Problematiken med utlämnande av personuppgifter uppstår även vid egen serverdrift (som
i princip alltid kräver extern support) utan att en molntjänst används, och det är nödvändigt
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för UAF att välja något av de kontorsstödssystem som finns till hands. Det finns också
många fördelar med O365 som arbetsredskap. Personuppgifter behöver ges det skydd som
lagstiftningen kräver, oavsett vilket system som används.
Med utgångspunkt att UAF redan använder Office 365, och utifrån de alternativa kontorsstödssystem som finns till hands, lämnar förvaltningen rekommendationen att Office 365
kan fortsätta användas för öppen och intern information i nivå 0–1. Det är av största vikt
att sekretessuppgifter, hälso- och sjukvårdsuppgifter, och övrig känslig information inte
hanteras i O365.
O365 ska inte ersätta de verksamhetssystem som förvaltningen normalt har för hantering
av uppgifter inom kärnverksamheten. De systemen ska även i fortsättningen användas
framför Office 365. Office 365 ska aldrig användas för lagring av sekretessreglerade och
sekretessbelagda uppgifter samt personuppgifter efter att bearbetningen är klar. Nämnden i
egenskap av personuppgiftsansvariga bör fatta beslut om detta.
Sekretessbelagda uppgifter ska som grund överhuvudtaget inte behandlas i O365, däremot
behandlas personuppgifter i hög utsträckning i det dagliga arbetet. Cloud Act och liknande
regelverk kan medföra att utlämnandet utgör risk för att obehöriga kan få åtkomst till personuppgifter och risk för ett röjande av sekretessbelagda uppgifter (om sådana finns), om
Microsoft får åtkomst till uppgifterna och/eller att de lämnas ut av Microsoft till tredje
part. Sannolikheten att uppgifterna lämnas ut av Microsoft till tredje part bedöms i dagsläget med viss försiktighet som låg. Detta medför att risken för att nämnden, utifrån Cloud
Act och liknande regelverk, röjer sekretessbelagda uppgifter bedöms som låg. Om uppgifter lämnas ut av Microsoft, kan det utgöra ett brott mot tystnadsplikten.
Regionens informationshanteringsplan ska tillämpas även i Office 365, vilket föreslås förtydligas i nuvarande riktlinjer för informationshantering i O365. Det behövs också ett förtydligande kring lagringsytorna i dessa riktlinjer (som i O365 som är Onedrive och Sharepoint). Det är som medarbetare inte helt lätt att göra rätt i informationshanteringen och det
krävs en tydligare styrning som underlättar.
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UAF behöver förhålla sig till att O365-tjänsterna kontinuerligt ändras över tid med nya och
ändrade funktioner. För att få en ökad kontroll över vilka tjänster och funktioner som är
tillgängliga för UAF:s användare föreslås att en tydlig releasehantering och ett godkännandeförfarande införs.

10.
Framtiden
Pågående arbete inom EU rörande säkerhet i molntjänster kan komma att påverka synen
på och användningen av molntjänster inom de närmaste åren.
Den Europeiska Dataskyddsmyndigheten (EDPB) publicerade, med anledning av Schrems
II- domen, nyligen två nya vägledningar avseende överföring av personuppgifter utanför
EU/EES. I korthet innebär de att personuppgiftsansvarig behöver göra en riskanalys för
varje land som personuppgifter ska överföras till och därefter, om nödvändigt, implementera ytterligare skyddsåtgärder utöver exempelvis standardklausulerna. Om man tror att vidtagna åtgärder inte uppnår en tillräcklig säkerhetsnivå, ska överföringen bedömas som olaglig. EDPBs vägledning innehåller sex steg att följa för att riskanalysera och bedöma personuppgiftshanteringen och den ska dokumenteras.
11 (11)

Vägledning

Vägledning för Office
365
Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller 2021Ärendenr GVN 2021/172 BUN 2021/980
Version [1.0]

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Vägledning för Office 365
Innehåll
Giltighet och syfte ........................................................................................................3
Verksamhetsbehov .......................................................................................................3
Allmänt om OneDrive, Teams och SharePoint..............................................................3
Lagringstid .....................................................................................................................................4

Hantering av känslig information.................................................................................4
Medarbetaransvar ........................................................................................................5
Diarieföring och arkivering ..........................................................................................5
Upphovsrätt och grafisk profil .....................................................................................5

Ärendenr GVN 2021/172 BUN 2021/980 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

E-post ...........................................................................................................................5

2 (5)

Giltighet och syfte
Syftet med riktlinjen för Office 365 (O365) är att tydliggöra vilken typ av information som
får lagras och delas vid användning av OneDrive och Teams samt vilka begränsningar som
finns för detta.
För att få användarstöd om hur Teams och OneDrive används, se Insidan, Support Office
3651.
I denna riktlinje används ”Office 365:s lagringstjänster” som ett generellt begrepp för de
lagringsytor som Office 365-tjänsten innehåller (däribland Teams och OneDrive).

Verksamhetsbehov
Verksamheten har idag ett behov av att kunna utbyta information mellan medarbetare och
verksamhetsdelar samt med andra funktioner utanför organisationsgränserna. Det finns
även ett behov att komma åt arbetsdokument utanför den ordinarie arbetsplatsen, tex via
mobila enheter.
Medarbetarna behöver via de digitala verktygen stöttas för att nå rätt information, anpassat
efter roll eller uppgift och i rätt tid. Ett led i detta är att tydliggöra vilka informationskanaler som ska användas för olika syften och att begränsa vilka av dessa kanaler som behöver
bevakas och användas. Teams och OneDrive kan tillgodose behovet att dela dokument och
information och därmed ersätta lagringsytor som finns på G och H som tidigare använts
inom regionen.
Du har endast tillgång till ditt Office365-konto och dina OneDrive-filer så länge som din
primära anställning/huvudanställning är inom UAF. Du måste ha en anställning inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen med minst 51 % för att få tillgång till O365.
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Inga privata handlingar får lagras i O365. Alla handlingar som lagras i O365 räknas som offentlig handling vilket medför att du inte kan spara arbetsmaterial i O365 som du inte vill
ska kunna begäras ut. Detta på grund av Cloud Act som mycket förenklat ger amerikanska
myndigheter tillgång till data som lagras på amerikanskägda servrar, oavsett var servrarna
befinner sig geografiskt.

Allmänt om OneDrive, Teams och SharePoint
 OneDrive är en fillagringstjänst som är en del av Microsofts Office 365. Den ger den
enskilde användaren möjlighet till mobilitet och att dela dokument via en molntjänst. I
OneDrive lagrar användaren sina egna dokument. Delning av filer och mappar i
OneDrive måste godkännas av fil-/mappägaren innan aktivering av åtkomst via delning
sker med andra användare/mottagare. Detta sker genom att aktivt ange i kryssruta för
fil/mapp att delning med andra användare tillåts.
 Teams är en grupparbetstjänst och bildar navet för samarbete i Office 365. Det utgör
en gemensam yta för dialog där man kan dela och arbeta tillsammans i dokument med

https://intra.gotland.se/forvaltningar-och-grupper/grupper/forvaltningar/utbildnings--och-arbetslivsforvaltningen/digitalisering-uaf/support-for-office-365-uaf.html
1
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övriga medlemmar i teamet. I Teams lagras och delas dokument som hör till arbetsgruppen eller andra gruppkonstellationer.
Tjänsterna OneDrive och Teams innebär att informationen kommuniceras via Internet
och lagras i externa datacenter utanför regionens driftmiljö.



o Inspelning av möten internt i teams
Gör en bedömning av om det kan föreligga någon risk att någons integritet
kränks. Om man inte kan garantera det ska man inte spela in. Sen måste
du informera de som är med på mötet att inspelning sker. Som deltagare
får man även information om att mötet spelas in. Det kan du göra på mötet eller i inbjudan till mötet. Det ska framgå vem som är ansvarig, syftet
med inspelningen, hur länge det sparas, vart de kan höra av sig om de inte
vill vara med. Det är nämligen frivilligt att vara med.
o Inspelning med personer utanför UAF
Vi får inte spela in möten utan att personerna i mötet har godkänt detta
skriftligt i dokumentet “Avtal foto, ljud och bild” som finns i DocPoint.
Det ska framgå vad som ska spelas in, varför och hur länge informationen
sparas.
SharePoint gruppwebbplats skapas automatisk när du skapar ett nytt team i Microsoft
Teams. OneDrive är filupplevelsen för O365 och SharePoint Server och ger dig åtkomst till alla dina arbets- eller skolfiler, inklusive filer som andra delar med dig direkt
eller genom de team du arbetar med. OneDrive ger en enhetlig filupplevelse på alla
dina enheter, inklusive webben, mobilen och skrivbordet på din Windows-dator eller
Mac. Det du sparar i Teams sparas inte i din personliga OneDrive utan i Teamets SharePoint

Lagringstid

Ärendenr GVN 2021/172 BUN 2021/980 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Det är inlagt automatisk rensning av Office 365. Följande rensas per automatik:
 Outlook- skickat och borttaget rensas automatiskt när e-postmeddelandet är ett år.
 Chatten i Teams – rensas när den är ett år
 Teams - tas bort automatiskt efter 1års inaktivitet om inte ägaren förnyar teamet.

Hantering av känslig information
Känsliga personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och
sekretesslagen får inte hanteras i Office 365:s lagringstjänster. Det kan utgöra ett lagbrott
om dokument, handlingar eller information tillgängliggörs för obehöriga oavsett om det är
frivilligt eller ofrivilligt. Tänk på att inte skriva ett känsligt dokument i Office 365 som sparas per automatik i din OneDrive eller SharePoint. Ta bort sparas automatisk i dessa fall.
Exempel på känsliga personuppgifter är modersmål, hälsa, funktionsnedsättning, allergier,
utredningar, kartläggningar, åtgärdsprogram, hela personnummer, omdömen och värderande uppgifter.
Integritetskänslig eller sekretessinformation ska lagras i ett befintligt verksamhetssystem
som är säkerhetsmässigt godkänt. Om det inte finns något system så är det papper i ett låst
skåp som gäller.
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Läs mer om GDPR på Insidan.2

Medarbetaransvar
Det är den enskilde medarbetarens ansvar att känna till eller ta reda på värdet av de uppgifter som medarbetaren behandlar dvs, om det är offentlig eller är sekretesskyddad information, om informationen innehåller extra skyddsvärda uppgifter eller känsliga personuppgifter. Vid oklarheter kontaktas närmaste chef.
Vid användning av Office365:s lagringstjänster från externa klienter (t.ex. privat dator, läsplatta eller smartphone) gäller att information som lagras i Office 365:s lagringstjänster för
regionen inte får kopieras till annan lagringsyta utanför regionens lagringstjänster, exempelvis lokal hårddisk eller USB-minne. Detta innebär en risk att regionens information sprids
till obehöriga vilket kan medföra betydande skada för både enskilda och Regionen.

Diarieföring och arkivering
OneDrive och Teams ska betraktas som arbetsverktyg där dokument sparas under den tid
som de utgör ett arbetsmaterial. De medger också lagring av övriga dokument och handlingar som kan anses vara av ringa värde, t.ex. dubbletter av handlingar där myndigheten redan har ett arkivexemplar eller en tillfällig lista i Excel.
Inga privata handlingar får lagras i O365. Alla handlingar som lagras i O365 räknas som offentlighandling vilket medför att du inte kan spara arbetsmaterial i O365 som du inte vill
ska kunna begäras ut.
Varken OneDrive eller Teams är avsedda att vara lagringsplats för handlingar som ska diarieföras eller arkiveras. Sådana handlingar och dokument ska hanteras i Region Gotlands
godkända ärendehanterigssystem och informationshanteringsplan.

Ärendenr GVN 2021/172 BUN 2021/980 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Upphovsrätt och grafisk profil
När det gäller bilder och dokumentation ska man förhålla sig till upphovsrättslagen eller annan lagstiftning. Dokumentationen får inte heller bryta mot förhållningsregler/värdegrund
kring IT-användande eller riktlinjer kring kommunikation och grafisk profil, för mer information se på regionens intranät eller på Skolverkets hemsida.
Detta gäller samtliga verktyg och applikationer som finns tillgängliga via
O365.
E-post
Det finns ett beslut i Region Gotland om att Outlook ska vara e-postprogrammet för personal. All mejlkonversation i tjänsten, till exempel kontakt med vårdnadshavare, lärare,
myndigheter osv kommer även fortsättningsvis att ske i Outlook. Tänkt på att följa regionens riktlinjer gällande e-post och att inte sprida känsliga uppgifter via Outlook. Läs mer
på
Insidan. 3 Om du behöver skicka känsliga personuppgifter kan du använda säkra meddelanden4
: https://intra.gotland.se/forvaltningar-och-grupper/grupper/forvaltningar/utbildnings--och-arbetslivsforvaltningen/digitalisering-uaf/dataskyddsforordningengdpr-uaf.html2

https://intra.gotland.se/sidor/stod-och-interna-tjanster/informations--och-arendehanteringsstod/dataskyddsforordningen-gdpr/gemensamma-verksamhetssystem/e-post.html Ni som har Mac måste logga in via medarbetarportalen.
3

4

https://intra.gotland.se/download/18.6011e64d1781d37e231c1f/1615450800955/S%C3%A4kra%20meddelande.pdf
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/485
8 november 2021

Eva Edin
HR chef

Barn- och utbildningsnämnden

Lägesrapport, gemensam organisation för utförande av bemanningstjänster

Förslag till beslut



Informationen tas emot

Bakgrund

En gemensam modell för bemanning prövas mellan barn- och utbildningsnämnden
och socialnämnden under perioden 1 september 2021 till och med 31 december
2022. Det utökade samarbete mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
socialförvaltningen har till syfte att genom samordning uppnå förbättrad effektivitet
och/eller kvalitet inom ett flertal områden:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

En ökad samordning ger större möjligheter att hitta lösningar inom den så
kallade heltidsresan.
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-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

-

Tjänsteskrivelse
BUN 2021/485

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

Bedömning

Organisationen har i dagsläget varit på plats i drygt två månader. Under den perioden
har socialförvaltningens rekryterings- och bemanningsenhet (ROB) varit i ett eget
uppbyggnadsskede då flera befattningshavare slutat och nya rekryterats. Man har
samtidigt sett över vilka funktioner som ska finnas inom enheten och hur resurserna
ska fördelas. Övertagandet av arbetsuppgifter från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är fortfarande i ett implementeringsskede, där delar av den tänkta
automatiseringen av vikariebeställning inte fungerar i tillräcklig omfattning och tid för
information och utbildning krävs därför för att grundförutsättningarna ska finnas på
plats.
Sammantaget är uppfattningen att de önskade effekterna inte har uppnåtts, men att
förutsättningarna finns för att den gemensamma organisationen ger gynnsamma
effekter inom båda förvaltningarna på sikt.
Enligt tidigare beslut utvärderas den samordnade bemanningsfunktionen kvartalsvis
under 2022, innan en eventuell överenskommelse görs på tillsvidarebasis.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-10-20

TN § 197

TN § 197

Lekplatsstrategi och handlingsplan för
lekplatser

TN 2021/2791
TN AU § 179

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att ärendet ska återremitteras med uppdrag att förtydliga
strategin och att strategin remitteras till barn- och utbildningsnämnden och
regionstyrelsen för att ge dom möjlighet att yttra sig angående lekplatser samt ur
folkhälsoperspektiv, enligt ordförande Karl-Johan Bobergs (C) yrkande.

Teknikförvaltningen har arbetat fram en uppdatering av Strategi för lekplatser och
utegym som ersätter den Strategin som finns idag, Strategi för lekplatser och
utomhusgym tillhörande Region Gotland, antagen 2016-11-16. Arbetet har skett i
samarbete med att en Handlingsplan för lekplatser och utegym har arbetats fram. I
arbetet med handlingsplanen har alla lekplatser på allmän plats inventerats och
besiktigats. Handlingsplanen har tagits fram utifrån den status lekplatserna idag
befinner sig i och med sikte på en tioårig plan. Det är av största vikt att Region
Gotland kan erbjuda lekplatser som är trygga och säkra på allmän plats. Det beskrivs
i ” Vårt Gotland 2040 – regional utvecklingsstrategi för Gotland” och därmed också i
Teknikförvaltningens mål bland annat att ”Befolkningen har likvärdiga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtmiljöer”,
och som en målaktivitet i Teknikförvaltningens Verksamhetsplan 2021 ”Möjliggöra
rekreation för barn och vuxna”. Kvaliteten på lekplatserna har försämrats under
flertalet år med låga investeringsbudgetar och besparingar.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att Region Gotland har ett större antal lekplatser
som är stort behov av renovering och upprustning för att framöver vara säkra och
trygga. Ju mer eftersatta de blir desto mer resurser behöver parkdriften lägga på att
byta ut delar och laga befintliga lekredskap tills de inte går längre. Lekplatserna blir
farliga då lekredskapen blir eftersatta och trasiga. Enligt erfarenhet orsakar dåliga
lekplatser tillhåll och vandalism. Lekvärdet försämras och Region Gotlands lekplatser
inbjuder inte till rekreation och goda uppväxtmiljöer.
Barn- och genusperspektiv – Oerhört viktigt för alla människor i samhället, men
främst för barn och ungdomar. Attraktiva lekplatser som utgör mötesplatser för alla
människor bidrar till att vi får ett mer fungerande samhälle.
Landsbygdsperspektiv – Det är viktigt för landsbygden att de utpekade tätorterna får
en central Temalekplats som inbjuder till lek och sociala sammanhang och dessutom
inbjuder till att vara ett utflyktsmål för besökare från andra delar av ön eller inresande
besökare. I de orter där det idag finns en mindre dålig lekplats är behovet stort att få
en större och mer stimulerande lekplats.
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-10-20

TN § 197

Ekonomisk konsekvensanalys - Ju mer eftersatta lekplatserna blir desto mer resurser
behöver parkdriften lägga på att byta ut delar och laga befintliga lekredskap tills de
inte går längre. Enligt erfarenhet orsakar dåliga lekplatser tillhåll och vandalism.
Underhållsskulden ökar ju sämre lekplatserna blir på grund av att man inte
underhåller dem. Underhållsbudget saknas i parkdriften.
Med nyanlagda lekplatser ökar dock användandet ihop med att lekplatsen blir mer
intressant och inbjudande, vilket medför ett ökat slitage på lekredskapen men utifrån
ett bra samhällsperspektiv med tanke på till exempel folkhälsa.
Ur ett socioekonomiskt perspektiv leder trygga och attraktiva lekplatser till en
långsiktig besparing för samhället eftersom rörelse, att aktivera sig utomhus och att
vara med i sociala sammanhang främjar foklhälsa.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson och enhetschef
Christian Strängborn via länk.
Yrkanden:
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar på i först hand återremiss för förtydligande
av strategin och i andra hand att strategin remitteras till barn- och
utbildningsnämnden och regionstyrelsen för att ge dom möjlighet att yttra sig
angående lekplatser samt ur folkhälsoperspektiv.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och
sitt eget yrkande och finner att ärendet ska återremitteras.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-09-20
Strategi för lekplatser och utegym
Handlingsplan för lekplatser och utegym
Bilaga. Budget handlingsplan lekplatser och utegym
Skickas till
Regionstyrelsen
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1. Lekplatser
1.1 Bakgrund

Enligt FN:s barnkonvention artikel 31 har barn rätt till lek, vila och fritid. Det beskrivs i
”Vårt Gotland 2040 – regional utvecklingsstrategi för Gotland” och därmed också i Teknikförvaltningens mål bland annat att ”Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtmiljöer”, och som en målaktivitet i Teknikförvaltningens Verksamhetsplan 2021 ”Möjliggöra rekreation för barn och vuxna”. Region Gotland
har i uppdrag att planera, anlägga och förvalta lekplatser på inom allmän platsmark som Region Gotland är huvudman för som ägs av densamme. En allmän plats är ett område som
är utpekat i en detaljplan och som är avsett för ett gemensamt behov. Det är lekplatser på dessa områden som behandlas här i Strategi för lekplatser och utegym. För lekplatser som däremot är belägna ligger på på regionens kvartersmark, så som vid förskolor
eller skolor vårdcentraler, ansvarar fastighetsförvaltningsavdelningen. Strategin fastställer de
riktlinjer Strategin är tänkt att fungera som en handledning med riktlinjer som styr förekomst, utveckling, nyanläggning, och avveckling av lekplatser. Den ersätter dokumentet
”Strategi för lekplatser och utomhusgym tillhörande Region Gotland”, som antogs av tekniska nämnden 2016-11-16.
Lekplatsstrategin syftar till att utveckla stimulerande, pedagogiska och väl utrustade
lekmilöer som attraherar såväl små och äldre som större barn samt uppfyller säkerhetskraven i Svensk standard SS-EN 1176-11771. Tillgängligheten till lekplatserna för besökare
med funktionsvariationer är också en mycket viktig aspekt som ska beaktas vid
nyanläggning och upprustning.
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Det är en utmaning att utforma lekmiljöer som lockar fram den spontana och utvecklande
leken. Därför bör lekplatser stimulera rörelse, nyfikenhet, spänning, fantasi och möten. Ett
sätt att uppnå dessa värden är att utforma så kallade temalekplatser som bland annat kan
uppmuntra till rollekar. Den rörliga spontana leken är viktig i vårt samhälle med en livsstil
som i övrigt till stor del innebär stillasittande aktiviteter
Lekplatser fungerar som mötes- och samlingsplatser. Inte bara för barn utan även för exempelvis anhöriga och skolverksamheter. Roliga och trivsamma lekmiljöer gör att människor uppmuntras till att stanna en längre stund på platsen och på så vis gynnas lekplatsens
värde som mötesplats för både barn, ungdomar föräldrar och vuxna. Ytterligare an positiv
följd av sådana trivsamma lekmiljöer är förbättrad folkhälsa. Bra lekmiljöer verkar för en
god folkhälsa.
Sett till hur samhället har utvecklats och förändrats finns idag ett minskat behov av många,
men små lekplatser. Idag anlägger kommunerna allt oftare färre, men större lekplatser med
högre lekvärden. En bakgrund till denna utveckling är bland annat att dagens barn i större
utsträckning än tidigare har tillgång till egna lekredskap så som gungor och studsmattor
med mera hemma i den egna trädgården. Det stora utbudet av digitala mötesplatser och
nätunderhållning har också en påverkan eftersom utomhusleken tenderar att minska i omfattning. Ytterligare en bidragande orsak till denna utveckling är förändrade Begränsade
ekonomiska resurser får till följd att regionen får svårt att bibehålla lekvärdet och säkerhetsstandarden på alla lekplatser om de är för många. En inriktning mot färre men större lek-

1

Svenska institutet för standarder. SS-EN 1176/1177. Stockholm.
3 (15)

Region Gotland
teknikförvaltningen

Strategi för lekplatser
och utegym

platser gör att Region Gotland kan ges bättre förutsättningar att erbjuda en säker lekmiljö
och ett högre lekvärde på utvalda lekplatser till ett större antal barn.
För Visby eftersträvar Region Gotland Region Gotland eftersträvar för Visby en jämn geografisk fördelning av lekplatser sett till områdens boendeunderlag med lite olika storlek och
dignitet samt för tätorter en central placering av en temalekplats. För Gotlands övriga tätorter föreslås en samlande större lekplats med central placering. Generationsbyten i bostadsområden sker i en snabbare takt än vad det är hållbart att nyanlägga lekplatser gör att det
kan vara svårt att förutse var lekplatser bäst bör placeras. Således är den geografiskt jämna
spridningen överordnad antalet barn som för tillfället bor i ett visst område eftersom det
snabbt kan förändras. alternativt att exempelvis även far- eller morföräldrar eller andra anhöriga har behov av lekplatsen i området.
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Den historiska utvecklingen har medfört att kraven på kvalitet, säkerhet, samt helhetstänkandet kring lekplatsers utformning har ökat. De styrande dokument som regionen har att
förhålla sig till vid utformning av lekplatser är bland andra Svensk standard SS-EN 117611772, Barnkonventionen3 och PBL (plan- och bygglagen)4.

2
3
4

Svenska institutet för standarder. SS-EN 1176/1177. Stockholm.
UNICEF Sverige. Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: FN:s Generalförsamling, 1989.
SFS 2010:900. Plan- och bygglag.
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1.2 Kommunalt ansvar och skyldighet
1.2.1 Inom detaljplan med kommunalt huvudmannaskap
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Kommunens skyldighet att bygga ut anläggningar inom allmän plats samt ansvara för
underhållet regleras i plan- och bygglagen.
Efter hand som bebyggelsen färdigställs enligt detaljplanen, ska kommunen ordna de gator
och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för, så att platserna kan användas
för deras avsedda ändamål. Kommunen ska upplåta platserna för allmän användning så
snart det område som platserna finns inom har bebyggts enligt planen eller, om genomförandetiden har löpt ut, efter hand som bebyggelsen färdigställs.
När platserna upplåts för allmän användning ska de vara ordnade på ett ändamålsenligt sätt
och i enlighet med ortens sed. De ska i fråga om gatubredd, höjdläge och utformning i
övrigt följa detaljplanen. Kommunen får göra små avvikelser från planen, om det inte motverkar syftet med planen.
Kostnaden för utbyggnad av allmän plats som kommunen är huvudman för finansieras via
skattemedel, gatukostnadsersättning eller regleras i exploateringsavtal. Kommunen har
ansvaret för drift och underhåll enligt plan- och bygglagen och lag med särskilda
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bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
1.2.2 Inom detaljplan med enskilt huvudmannaskap

Inom detaljplan med enskilt huvudmannaskap ligger ansvaret för utbyggnaden av den
allmänna platsen hos de enskilda fastighetsägarna i planområdet. Om kommunen äger
mark inom detaljplan med enskilt huvudmannaskap ska denna upplåtas till gemensamhetsanläggning, kommunen har som markägare inget ansvar för utbyggnaden.
1.2.3 Utanför detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område har kommunen ingen skyldighet att anlägga gator, park,
naturområden och torg för allmänheten.
1.3 Målbild

-

-

-

Ärendenr TN 2021/2791 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

-

-

Region Gotland vill erbjuda allmänheten tillgång till stimulerande lekmiljöer med
varierad utrustning och utformning som riktar sig till flera olika åldersgrupper
Region Gotland vill att allmänheten på Gotland ska ha tillgång till geografiskt
spridda lekmiljöer som kan fungera som samlingsplatser för barn, unga, vuxna och
äldre. Lekplatser som utgör fungerande mötesplatser för olika åldersgrupper kan
också bidra till minskad vandalisering.
Region Gotland vill erbjuda tillgång till lekplatser spritt på Gotland och i Visby
samt eftersträvar att göra fler lekplatser tillgängliga för alla eftersträvar att göra fler
lekplatser välkomnande och tillgängliga, även för alla funktionsvariationer. Lekplatserna ska uppfylla säkerhetskraven i Svensk standard SS-EN 1176-11775.
I de större orterna tätorterna, förutom Visby, är målet att det ska finnas en större,
tillgänglig lekplats. Den ska vara centralt placerad och ha ett högt lekvärde som
uppmuntrar till att nyttja lekplatsen som ett utflyktsmål. Små lekplatser med lågt
lekvärde ska tas bort så att de ekonomiska medlen i tätorterna i de större orterna
kan koncentreras i den stora lekplatsen temalekplatserna för att säkerställa ett högt
lekvärde och en säker lekmiljö för alla barn som nyttjar dessa.
Region Gotland vill eftersträva att nya material som tillförs lekplatser i och med investeringar och underhållsinsatser (så som fallunderlag, redskap och målarfärg) ska
vara giftfria.
Lekplatserna ska till delar kunna erbjuda skugga, gärna i form av vegetation.

1.4 Syfte

Detta dokument är framtaget för att åskådliggöra hur Region Gotland arbetar för att förvalta, underhålla och utveckla sina lekplatser och utegym utomhusgym. Dokumentet är att
betrakta som en övergripande policy för hur detta arbete ska bedrivas. Till denna strategi
tas det fram en lekplatsplan Handlingsplan för lekplatser och utegym som konkret beskriver vilka åtgärder som planeras under kommande år.
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1.5 Strategipunkter
1.5.1 Placering

Nya lekplatser bör placeras centralt med hänsyn till var människor bor och rör sig. Lek i
grön parkmiljö är dokumenterat bra för hälsan och gör barn mer stresståliga, friskare och
mindre känsliga för allergier och infektioner. Därför är Det är viktigt att barn i tätbebyggt
område har tillgång till en lekplats inom ett rimligt avstånd från sitt hem i tätbebyggt område. Närmaste lekplats bör ligga inom 500 meter från bostaden och bör kunna nås utan att
hårt trafikerade vägar måste korsas. Antalet lekplatser i ett område avgörs i stor utsträckning av befolkningsunderlaget samt den totala yta som utgörs av bostadsområden. Detta
medför att avståndet till närmaste lekplats i de utpekade serviceorterna kan överstiga 500
eter, samt att en barriär kan finnas mellan barnets bostad och lekplatsen. Sett till befolkning
och bostadsyta finns dock inte förutsättningar för Region Gotland att anlägga flera lekplatser i de utpekade tätorterna. Region Gotland har inte förutsättningar att anlägga flera lekplatser i tätorterna utanför Visby. Det medför att avståndet till närmaste lekplats kan överstiga 500 meter, samt att en barriär ( till exempel en trafikerad gata) kan finnas mellan bostaden och lekplatsen.
Övriga aspekter att beakta när en lekplats placering övervägs kan bör vara var de sociala behoven är som störst eller var lekmiljön annars är som sämst. Lekplatserna ska även vara
geografiskt väl fördelade.
Lekplatserna anläggs på allmän platsmark för att säkerställa allmänhetens tillträde. Av
denna orsak tar inte Region Gotland tar inte hänsyn till om det finns lekplatser på närbelägen privat mark eller kvartersmark eftersom allmänhetens tillträde till sådana lekplatser hit
inte kan garanteras.

Ärendenr TN 2021/2791 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Det är att föredra om lekplatser kan lokaliseras till områden där omgivande park- eller
naturmark kan höja lekplatsers lekvärde med hjälp av olika typer av topografi, vegetation,
och liknande. Ett anlagt lekområde ger En anlagd lekplats föder ofta initiativ till barnen att
utvidga leken till omgivande naturområden. Det kan handla om stora skogar likväl som små
dungar. Det är också positivt om det finns anslutande gräsytor, asfaltsytor, backar med
möjlighet till pulkaåkning och bollplaner av olika slag i närhet till lekplatserna. I serviceorterna tätorterna utanför Visby är den centrala placeringen överordnad närheten till anslutande naturmark. Eftersom den centrala placeringen är viktigare i sammanhanget. Denna
fråga ska dock även bedömas individuellt från plats till plats.
1.5.2 Utformning

Lekplatser ska utformas individuellt och i harmoni med omgivande bebyggelse, natur och
landskap. Avgränsande natur- eller parkpartier hjälper till att rama in och erbjuda solskyddade platser kan rama in, skapa rumslighet och erbjuda gratistjänster från naturen så som
sol- och vindskydd. Vegetation på och i anslutning till lekplatser bör vara tålig och gärna ätbar ha ätbara inslag. Staket sätts upp runt lekplatser endast om det bedöms som avgörande
ur säkerhetssynpunkt. I övrigt undviks staket runt lekplatserna för att de inte ska upplevas
som privata utan tillgängliga för allmänheten. Staket undviks även för att de medför en
också en förhöjd driftskostnad kopplat till lekplatsernas underhåll.
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Lekutrustningen bör vara varierad för att stimulera och skapa ett högt lekvärde och locka
barn till stimulerande lek. Region Gotland vill även erbjuda ett varierat utbud av lekplatser.
På större lekplatser bör det finnas möjlighet att gunga och vippa, att snurra runt, klättra och
hoppa, att rutscha och leka rollekar, att skapa, balansera och utmana kroppen. För äldre
barn övergår ofta leken i träning i form av klättring i naturen eller på klätterväggar, fotboll,
basket, skateboard med mera.

Ärendenr TN 2021/2791 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Vid utformningen av lekplatser är det viktigt att tänka på att barn i olika åldrar leker på
olika sätt. De yngsta barnen leker ofta ensamlekar där närhet och trygghet är centralt. Lite
äldre förskolebarn leker mer med varandra, gärna i och omkring lekhus och redskap. Barn i
åldrarna 6-12 år är fysiskt mycket aktiva vilket medför att de behöver mycket utrymme och
utformning som erbjuder utmaningar.
Hos barn finns även ett behov för mindre uppstyrda lekplatser. Naturlekplatser kan främja
kreativiteten på ett annat sätt än noga planerade lekplatser. Lek i naturmiljö blir friare och
erbjuder möjlighet till upptäckter och äventyr. Stockar kan erbjuda balanslek och stenar kan
bli till en hinderbana. Naturen utgör en livsmiljö för spännande djur och växter. Information med bilder kan inspirera till att utforska och lära i leken. Även på naturlekplatser måste
dock säkerhetsreglerna Svensk standard SS-EN 1176-11776 följas.
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Vid utformningen av lekplatser bör fokus ligga på slitstarka kvalitetsredskap, miljövänlighet
och folkhälsa. Det är bra om lekplatser placeras och utformas så att den oordning vuxna
ibland kan uppleva att barn skapar i och med sin lek, får lov att uppstå. Vid lekplatserna ska
det också finnas sittmöjligheter för vuxna samt eventuellt bänkbord gärna bord.
Vid val av fallunderlag prioriterar Region Gotland användningen av konstgräs med miljömärkning, cellulosaflis, gräs, sand utan nollfraktion, samt gummimattor. cellulosaflis, gräs
och sand. För att öka tillgängligheten används även konstgräs samt gummimattor med
miljömärkning . Val av fallunderlag utgår ifrån säkerhetsbestämmelser i Svensk standard,
SS-EN 1176-1177.7
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Belysning av lekplatser tillför estetiska värden, ger en ökad känsla av trygghet och kan på
vintern förlänga den möjliga lektiden förlänger den möjliga lektiden under den mörka
årstiden. Region Gotland strävar mot att genomföra satsningar på belysning av lekplatser
om förutsättningar för detta finns. Belysning är i så fall i första hand aktuellt på de större
centrala lekplatserna i Visby och i de övriga tätorterna.
1.5.3 Prioriteringar

Vid eventuell nyanläggning eller nedläggning av en lekplats vill Region Gotland sträva mot
strävar Region Gotland mot att genomföra samråd med allmänheten och berörda barn, för
att ta del av deras tankar och önskemål. Nedläggningar av lekplatser kan bli aktuellt för frigörande av resurser för upprustning, nyanläggning, skötsel och underhåll.
att frigöra resurser för andra lekplatser. Andra orsaker till att en lekplats läggs ned kan vara
dräneringsproblem eller att det finns konkurrerande lekmöjligheter en annan lekplats i närområdet. Nedläggningar av små lekplatser som används av ett fåtal barn möjliggör att
större satsningar kan göras på centralt placerade lekplatser i de större orterna på Gotland.
Vid upprustning av lekplatser prioriterar Region Gotland tillgänglighetsanpassningar på lekplatser i de större orterna samt geografiskt spritt i Visby. Andra prioriterade åtgärder är
byte av fallunderlag, byte av lekredskap vid behov, trygghetshöjande åtgärder samt att lekvärdet höjs eller reinvesteras.
Region Gotland planerar generellt inte att anlägga endast undantagsvis helt nya lekplatser I
undantagsfall kan nyanläggning bli aktuellt i samband med olika exploateringsprojekt på ön.
Ytterligare att undantag från denna riktlinje kan bli aktuellt då placeringan av lekplatser i
större orter på Gotland kan behöva åtgärdas så att de ligger centralt belägna på orten. men
det kan bli aktuellt i samband med olika exploateringsprojekt på ön. Det kan också bli
aktuellt då tätorterna utanför Visby ska förses med en centralt placerad lekplats istället för
flera mindre.
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1.5.4 Kategorisering

Region Gotlands lekplatser är indelade i områdeslekplatser och temalekplatser.
Områdeslekplatserna är i regel begränsade i storlek och innehåll samt är ett besöksmål
främst för närliggande bostäder, skolor och förskoleverksamheter. På en områdeslekplats
bör det finnas en sandlåda, en rutschkana samt gungor. Områdeslekplatserna fungerar som
ett komplement till temalekplatserna om ett område har långt till närmaste temalekplats
eller om det finns stora barriärer som avskärmar området. Region Gotland har dock inte
möjlighet att tillhandahålla kompletterande områdeslekplatser i alla serviceorter tätorter. eftersom boendeunderlaget inte blir tillräckligt stort.
Temalekplatserna är mer omfattande och är tänkta att fungera som ett utflyktsmål även för
skolor, förskolor, familjer och besökare från ett större geografiskt område. Dessa lekplatser
får gärna kombineras med aktiviteter för unga och vuxna. På temalekplatserna bör det,
utöver sandlåda, rutschkana och gungor, även finnas redskap som vippar eller snurrar, samt
en utformning som uppmuntrar till rollekar. Temalekplatserna bör om möjligt placeras så
att grönytor, bollplaner, backar för pulkaåkning och liknande finns i anslutning. Temalekplatserna ska i större utsträckning än områdeslekplatserna vara tillgänglighetsanpassade.
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Region Gotland strävar mot att det ska finnas en temalekplats centralt placerad i de utpekade tätorterna Hemse, Slite, Burgsvik, Klintehamn, Fårösund, Roma och Vibble. Region
Gotland syftar vill på detta sätt till att gynna även landsbygden då temalekplatserna på dessa
orter kan bli utflyktsmål från omgivande områden.

Bild. Lekplats Klintehamn med tema Djungel.
1.5.5 Skötsel

Ärendenr TN 2021/2791 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Tillsyn ska genomföras varje vecka för att säkerställa att lekplatsen inte är farlig på något
vis. Vid lekplatserna ska det finnas en skylt med information om kontaktuppgifter för den
som upptäcker att någonting på lekplatsen har gått sönder och en adress att uppge till
räddningstjänsten. Region Gotland eftersträvar väl underhållna och städade lekplatser som
signalerar till barnen att de är viktiga och att deras lekmiljöer prioriteras.
Region Gotland bör sträva mot att källsorteringsstationer anläggs vid lekplatserna. I ett
första skede är målet att källsorteringsstationer anläggs vid de lekplatser som har högst besökstryck. Om källsorteringsstationer blir aktuellt att anlägga kommer det därför i första
hand att göras vid temalekplatserna. Källsorteringsstationer är en viktig åtgärd på vägen
mot en region som är mindre belastande på miljön, och en naturlig insats för Ekokommun
Gotland att vidta. Sådana källsorteringsstationer skulle också kunna medföra en förbättrad
arbetsmiljö kopplat till sophanteringen
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1.5.6 Säkerhet

Sedan 1999 gäller standarden SS-EN 1176-11778 för krav på säkerhet vid svenska lekplatser. Standarden är en frivillig överenskommelse och inte en lag. Den innehåller normer gällande minimering av olyckor och allvarliga tillbud. Bland annat regleras sådant som fallunderlag, risk för till exempel strypning, fall eller huvud- och halsskador, fallutrymme och så
vidare. Mer information om säkerhetsstandarden finns att hämta på Swedish standards institutes hemsidan för Svenska institutet för standarder (SIS).
Den lag som reglerar fastighetsägarens ansvar för lekplatser är Plan- och bygglagen (PBL).
Där anges att kommuner ska avsätta friyta för lek- och utevistelse, att underhåll ska utföras
som begränsar olycksfall samt att regler ska efterlevas kring tillgängligheten på lekplatser
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
En säkerhetsbesiktning av regionens lekplatser ska genomföras och protokollföras varje år
av utbildad personal. Region Gotland är i egenskap av markägare, enligt PBL, skyldig att
underhålla lekplatserna på ett sådant sätt att olycksriskerna minimeras. Allvarliga fel på lekplatsen ska alltid åtgärdas omedelbart. Rutiner för tillsyn och åtgärder anges och styrs i
dokumentet ”Teknisk beskrivning”9. Allmänheten kan också felanmäla trasiga lekredskap
och liknande till Teknikförvaltningens kundtjänst eller på regionens hemsida.
Det är viktigt att lekplatser ligger på betryggande avstånd från vägar och vatten och i så fall
med någon form av avskärmning mot dessa.
1.5.7 Tillgänglighet

Möjlighet till lek och fysisk aktivitet är viktigt för alla barns utveckling. För att en lekplats
ska vara tillgänglig bör den vara lätt att hitta, lätt att ta sig till samt möjlig att använda
användningsbar för så många som möjligt. Detta innebär dock inte att alla redskap på
lekplatsen måste vara tillgängliga för alla.
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Det bör ett par eller fler finnas något eller några redskap som helt eller delvis är möjliga att
använda för barn med funktionsnedsättning. Lekplatsen bör även vara utformad så att
föräldrar med funktionsnedsättning kan besöka lekplatsen med sina barn. För att
uppmuntra till lek mellan alla barn bör man inte särskilja lekanordningar för de med
funktionsnedsättning och andra barn. Lekplatser bör inte heller vara skyltade som tillgänglighetsanpassade eftersom en sådan åtgärd kan upplevas som utpekande för barn med
funktionsnedsättning.
Tillgänglighetsanpassning av lekplatser genomförs när förutsättningar för detta finns.
Region Gotland strävar mot att det ska finnas tillgänglighetsanpassade lekplatser centralt i
de större orterna på Gotland, samt geografiskt väl fördelat i Visby.
Vid ombyggnationer och nybyggnationer ska regionen samråda med Region Gotlands
tillgänglighetsråd, med samarbetsorganet Funkisam – Funktionsnedsatta i Samverkan, samt
i övrigt sträva mot en ökad dialog om lekplatsernas utformning. Olika aspekter som kan
förbättra lekplatsers tillgänglighet är bland annat:

8
9

Svenska institutet för standarder. SS-EN 1176/1177. Stockholm.
Tekniska nämnden. Teknisk beskrivning 2016. Visby: Region Gotland.
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- att lekredskapen har kontrasterande färg mot bakgrund och underlag
- tillgänglighetsanpassade bänkar med rygg och armstöd, tillgänglighetsanpassade bänkbord,
samt hårdgjorda gångar och ytor
- tillgänglighetsanpassade lekredskap
- att kanter undviks
-taktil skyltning över lekplatsens utformning
Dessutom bör skälig hänsyn tas till astmatiker och allergiker vid val av växtlighet i och
omkring lekområden. Starkt allergiframkallande samt giftiga växter undviks.
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Bild från Honnörsparken.
1.5.8 Information

Region Gotlands hemsida ska hållas uppdaterad med aktuell information om de lekplatser
som regionen tillhandahåller och som allmänheten har tillgång till.
Vid lekplatserna ska det finnas en mindre skylt som anger lekplatsens namn, och information adress och kontaktinformation till räddningstjänsten om en olycka skulle inträffa.
Region Gotland vill sträva mot att även större välkomstskyltar sätts upp vid temalekplatserna. Välkomstskyltarna ska ange lekplatsens namn och det aktuella temat för gestaltningen.
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2. Utegym Utomhusgym
2.1 Bakgrund

I och med att stillasittande blir allt vanligare i dagens samhälle behövs åtgärder som stimulerar fysisk aktivitet i vardagen. Inbjudande och välutrustade Utomhusgym som står på
utegym på offentlig allmän platsmark kan innebära vinster för folkhälsan på Gotland.
Region Gotland har i uppdrag att planera, anlägga och förvalta utegym inom allmän platsmark som Region Gotland är huvudman för.
Teknikförvaltningen ska ansvara för utomhusgym som anläggs på allmän platsmark av densamme. På allmän platsmark förekommer idag även utegym som har anlagts och ansvaras
för av andra förvaltningar.
Region Gotland vill sträva mot att anlägga utegym utomhusgym geografiskt spritt på
Gotland. Företrädesvis vill Region Gotland arbeta mot att utegym utomhusgym anläggs i
de utpekade tätorterna Hemse, Slite, Burgsvik, Klintehamn, Fårösund, Roma och Vibble.
Samtliga utomhusgym ska vara gratis att använda för att på så sätt vara fria, lättillgängliga
och till glädje för så många som möjligt. Teknikförvaltningens utomhusgym De ska erbjuda
möjlighet att träna olika muskelgrupper samt smälta väl in i sin omgivning.
Teknikförvaltningen Region Gotland anlägger utegym efter generella säkerhetskrav i svensk
standard SS-EN 166 3010.
Trots det gäller eget ansvar för de som använder redskapen eftersom de riktar sig till vuxna
och därför inte följer lika strikta säkerhetskrav som exempelvis lekplatser. Eftersom
användningsområdet och därmed standarden för utegym skiljer sig från standarden för
lekplatser ska inte utegym placeras i direkt anslutning till lekplatser. Region Gotlands hemsida ska hållas uppdaterad med aktuell information om de utomhusgym som teknikförvaltningen tillhandahåller och som allmänheten har tillgång till.
2.2 Målbild

-
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-

Region Gotland vill erbjuda allmänheten tillgång till utegym med varierade redskap
för flera stora muskelgrupper.
Region Gotland vill att allmänheten på Gotland ska ha tillgång till geografiskt
spridda utegym, väl avskilda från lekplatser. I Visby erbjuds flera utegym och i
utpekade tätorter är målet att det ska finnas ett välplacerat utegym.
Utegym ska uppfylla säkerhetskraven i svensk standard, SS-EN 1663011.

2.3 Syfte

Detta dokument är framtaget för att åskådliggöra hur Region Gotland arbetar för att
planera, förvalta, underhålla och utveckla sina utegym. Dokumentet är att betrakta som en
övergripande policy för hur detta arbete ska bedrivas.
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Svenska instututet för standarder. SS-EN 16630. Stockholm, 2015.
Svenska instututet för standarder. SS-EN 16630. Stockholm, 2015.
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Region Gotland
teknikförvaltningen

Strategi för lekplatser
och utegym

2.4 Information

Region Gotlands hemsida ska hållas uppdaterad med aktuell information om de utegym
som regionen tillhandahåller och som allmänheten har tillgång till.

Ärendenr TN 2021/2791 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Bild från utegymet vid Norderstrand.
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4 november 2021

Kristoffer Strehlenert
Försörjningssamodnare

Barn- och utbildningsnämnden

Remiss. Lekplatsstrategi och handlingsplan för lekplatser
Förslag till beslut

•

Nämnden inger förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har arbetat fram en uppdatering av Strategi för lekplatser och
utegym som ersätter den strategi som finns idag, ”Strategi för lekplatser och
utomhusgym tillhörande Region Gotland”, antagen 2016-11-16. Arbetet har skett i
samband med att en handlingsplan för lekplatser och utegym har arbetats fram och
har, efter yrkande i tekniska nämnden, skickats på remiss till barn- och
utbildningsnämnden. I arbetet med handlingsplanen har alla lekplatser på allmän
plats inventerats och besiktigats. Handlingsplanen har tagits fram utifrån den status
lekplatserna idag befinner sig i och med sikte på en tioårig plan.
Teknikförvaltningen bedömer att det är av största vikt att Region Gotland kan
erbjuda lekplatser som är trygga och säkra på allmän plats. Det beskrivs i ” Vårt
Gotland 2040 – regional utvecklingsstrategi för Gotland” och därmed också i
Teknikförvaltningens mål, bland annat att ”Befolkningen har likvärdiga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtmiljöer”,
och som en målaktivitet i Teknikförvaltningens Verksamhetsplan 2021 ”Möjliggöra
rekreation för barn och vuxna”. Kvaliteten på lekplatserna har försämrats under
flertalet år med låga investeringsbudgetar och besparingar.
Bedömning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) anser att strategins utformning och
förtydliganden är mycket bra. UAF anser också att dokumentet är tydligt och ger bra
vägledning i Region Gotlands framtida arbete kring lekplatser. Endast på en punkt
önskar UAF påtala en synpunkt. Det handlar då om punkt 1.1 första stycket där
dokumentet förtydligar att strategin endast gäller för anläggningar på regionens
allmänna platsmark och alltså inte på regionens kvartersmark där istället
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fastighetsförvaltaravdelningen ansvarar. Här ser UAF att regionnytta skulle kunna
tillskapas genom en mer gemensam syn och hållning. Parkenheten sköter båda
typerna av ytor. På allmän platsmark som ett direkt uppdrag och på kvartersmark
genom internt tecknade markskötselavtal. Genom en mer gemensam syn på
nyttjande och drift skulle fler lekplatser kunna få en bättre verkningsgrad för
medborgarna. Detta gäller i lite olika grad på olika delar av ön men ett bra exempel är
S:t Hansskolan, centralt placerad i Visby innerstad. Skolgården nyttjas förvisso på
dagtid av verksamheten men är på kvällar, helger och inte minst sommarlov
tillgänglig för allmänheten. Med en gemensam syn och skötsel skulle skolgården på
dessa tider kunna vara mer av en stadspark/lekpark och förmodligen med den synen
kunna innehålla ett större lekvärde. Troligen utan att öka i kostnad för medborgarna.
Då Gotland har förhållandevis många skolor och förskolor så ges också många
mindre orter en lekplats som förmodligen inte hade funnits om inte skol- eller
förskoleenheten funnits. Även detta talar för att en mer gemensam syn på
lekplatserna skulle gynna medborgarna.
UAF instämmer i Teknikförvaltningens syn på de fyra olika perspektiven nedan.
Barn- och genusperspektiv –Oerhört viktigt för alla människor i samhället, men
främst för barn och ungdomar. Attraktiva lekplatser som utgör mötesplatser för alla
människor bidrar till att vi får ett mer fungerande samhälle.
Landsbygdsperspektiv – Det är viktigt för landsbygden att de utpekade tätorterna
får en central Temalekplats som inbjuder till lek och sociala sammanhang och
dessutom inbjuder till att vara ett utflyktsmål för besökare från andra delar av ön eller
inresande besökare. I de orter där det idag finns en mindre, dålig lekplats är behovet
stort att få en större och mer stimulerande lekplats.
Ekonomisk konsekvensanalys - Ju mer eftersatta lekplatserna blir desto mer
resurser behöver parkdriften lägga på att byta ut delar och laga befintliga lekredskap
tills det inte går längre. Enligt erfarenhet orsakar dåliga lekplatser tillhåll och
vandalism. Underhållsskulden ökar ju sämre lekplatserna blir på grund av att man
inte underhåller dem. Underhållsbudget saknas i parkdriften.
Med nyanlagda lekplatser ökar dock användandet ihop med att lekplatsen blir mer
intressant och inbjudande, vilket medför ett ökat slitage på lekredskapen men utifrån
ett bra samhällsperspektiv med tanke på till exempel folkhälsa.
Ur ett socioekonomiskt perspektiv leder trygga och attraktiva lekplatser till en
långsiktig besparing för samhället eftersom rörelse, att aktivera sig utomhus och att
vara med i sociala sammanhang främjar folkhälsa.
Beslutsunderlag

Remissunderlag, Strategi för lekplatser och utegym
Tekniska nämnden 2021-10-20 §197
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-04
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/21
4 november 2021

Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Barn- och utbildningsnämnden

Rapport. Anmälningar om kränkande behandling, 2021:2
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

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

Årets andra halvårsrapport 2021:2, omfattar 107 anmälningar inkomna from
2020-06-01 tom 2021-11-04. Det är en minskning i jämförelse med föregående år
samma tidsperiod 2020 då 127 anmälningar om kränkande behandling anmäldes till
huvudman. Alla förskole- och grundskolområden har väl utvecklade systematiska
rutiner gällande anmälan till rektor och därefter till huvudmannen om kränkande
behandling.
Två (2) anmälningar om kränkande behandling avser förskola, och resterande
anmälningar avser förskoleklass, fritidshem och grundskolans område. Inga
anmälningar har inkommit från särskolans område.
De inkomna anmälningarna är av skiftande karaktär där barn/elever framför allt
blivit utsatt för glåpord och psykiskt kränkande behandling eller kränkningar inom
sociala medier. Kränkningar av fysisk karaktär såsom knuffar eller slag är få men vi
ser en ökning av kränkningar som är diskriminerande.
Vid uppföljning av ärenden har förvaltningen uppmärksammat att det pågår ett aktivt
arbete, både med att förebygga och motverka kränkande behandling av alla slag. Alla
skolledare har tillsammans med personal och barn-/elevhälsoteam nolltolerans mot
kränkande behandlingar av alla slag och agerar omgående.
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, som tar emot rapporterna om
anmälningar om kränkande behandling, ges vid varje sammanträde en rapport om de
anmälningar som kommit in till huvudmannen. Då anmälan om kränkande
behandling kan betraktas som känslig uppgift så är rapporterna avidentifierade.
Ansvaret för uppföljning finns hos avdelningen stöd och utveckling som svarar för
uppföljningen i samråd med avdelningschefen för förskolan, grundskolan samt
särskolan. Anmälningarna följs löpande upp i kontakt med berörd rektor. Allvarligare
anmälningar följs upp direkt med berörd rektor.
Rektor lämnar in uppföljning genom att besvara nedanstående frågor:
•

Har kränkningarna upphört?

•

Om ja, har uppföljning gjorts?

•

Kan ärendet avslutas efter uppföljningen?

•

Om nej, vilka åtgärder har det föranlett?

Bedömning

Alla förskole-/särskole- och grundskoleområden har idag en klar systematik gällande
rutiner, uppföljning och så vidare. Arbetsgång från händelse till rapport i
arbetsutskott har spridits mellan alla skolformer vilket ger en positiv effekt för barn
och elever.
Anmälda ärenden som inträffat under höstterminen, rapport 2021:2, är antingen
fortsatt under uppföljning alternativt avslutade av såväl respektive förskola/skola
som förvaltning.
Vi ser en minskning mot föregående års rapport då totalt 339 anmälningar inkom
mot 2021 års rapport med totalt 288 anmälningar om kränkande behandling
rapporterades in till huvudman. Det kan dels bero på periodvis distansundervisning
under pågående pandemi alternativt på att det förebyggande arbetet mot kränkande
behandling har utvecklats.
Barn- och elevperspektiv

perspektivet.

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

Jämställdhetsperspektiv –

perspektivet.

Landsbygdsperspektiv

Rapporten handlar om 6 kap. i skollagen och har det

– Förvaltningen ser inte att det påverkar detta perspektiv.

Ekonomisk konsekvensanalys

perspektiv.

- Förvaltningen ser inte att det påverkar detta

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/22
3 november 2021

Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Barn- och utbildningsnämnden

Rapport. Klagomålshantering, 2021:2
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

Sammanfattning

I skollagen 4 kap. 7 och 8 §§ står att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta
emot och utreda klagomål. Huvudman ska även vidta åtgärder om det framkommer
att det finns brister i verksamheten. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
rapporterar terminsvis till barn- och utbildningsnämnden utvecklingen när det gäller
inkomna klagomål, synpunkter och beröm.
Under tidsperioden 2021-06-01 tom 2021-11-03 har totalt 24 synpunkter – klagomål
– beröm inkommit. Totalt hittills under 2021 har det inkommit 60 synpunkter vilket
är nära en fördubbling mot föregående år. (Totalt 33 synpunkter under 2020.)
Alla synpunkter har inkommit via Region Gotlands synpunktshantering,
telefonsamtal och e-post.
Ärendebeskrivning

Alla inlämnade synpunkter, företrädesvis klagomål, är omhändertagna, övervägande
delen avslutade och några fortsatt under utredning.
Inom förskolans område har det inkommit nio (9) synpunkter varav ett (1) är beröm
från vårdnadshavare till personal på Korallens förskola. Övriga synpunkter handlar
om händelser på förskolans gårdar kvällstid och informationsbrister.
Inom grundsärskolans område har inga synpunkter inkommit under 2021:2.
Inom förskoleklass, fritidshem och grundskola har det inkommit 15 ärenden. Det
handlar bland annat om elev- och personalärenden, skolmat, skolgård.
Bedömning

Samtliga klagomål – synpunkter och beröm är kända av utbildningsdirektören,
förskolans och grundskolans respektive avdelningschefer och har följts upp.
Förvaltningen ser samband mellan anmälningar om kränkande behandling och
klagomålsärenden. Efter att Skolinspektionen och Barn- och elevombudet har ändrat
sitt signalsystem så har antalet klagomål till synpunktshanteringen ökat. Detta gör att
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ärenden kan lösas i samarbete mellan anmälare och rektor på ett snabbare och bättre
sätt för alla parter.
Barn- och elevperspektiv – I synpunkthanteringen tas alltid barn- och elevperspektivet med i
uppföljning och eventuell utredning av respektive ärende.
Förvaltningen bedömer att ingen hänsyn behöver vidtas i förslag till detta beslut med anledning av
jämställdhetsperspektivet, landsbygdsperspektivet eller det ekonomiska perspektivet.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/23
3 november 2021

Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Barn- och utbildningsnämnden

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

•

Rapporten godkänns

Sammanfattning

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

Ett ärende från Skolinspektionen inkom i början av 2021 som avslutades i juli månad.
Inga andra ärenden har inkommit under 2021.
Bedömning

Skolinspektionen och BeO går igenom och sparar alla inkomna anmälningar men
utreder inte allt. Anmälningar som ej tidigare anmälts till huvudmannens
klagomålshantering hänvisas dit. Detta har resulterat i att antalet
klagomål/synpunkter som inkommer till huvudman ökar och anmälningar till
Skolinspektionen och BeO har minskat till dagsläget inga pågående ärenden. Det
innebär att vi får utreda och åtgärda klagomålsärendet direkt med anmälare.
Fortsatt förebyggande och systematiskt arbete med anmälan om kränkande
behandling till huvudman och att ta vårdnadshavares synpunkter/klagomål på allvar
är mycket viktigt.
Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats:
Förvaltningen bedömer att ingen särskild hänsyn behöver vidtas i förslag till detta
beslut med anledning av jämställdhetsperspektivet, landsbygdsperspektivet eller det
ekonomiska perspektivet. Barn- och elevperspektivet är alltid med i detta ärende.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Barn- och utbildningsnämnden

Rapport. Skolpliktsärenden, 2021
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

Skollagen, 7 kap. 22§, anger att ”Kommunen ska se till att eleverna i dess grundskola
och grundsärskola fullgör sin skolgång”. Som en del av detta ansvar får barn- och
utbildningsnämnden två gånger om året en skriftlig rapport som beskriver den
rapportering som skett från huvudmannens rektorer samt från de fristående skolorna
avseende elever som riskerar att inte fullgöra sin skolgång.
Rektorerna rapporterar fortlöpande, till avdelningen stöd och utveckling, om det
finns risk för att skolplikten inte kommer att fullgöras.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ges, från och med höstterminen 2020,
en muntlig rapport om elever som riskerar att inte fullgöra skolplikten vid varje
sammanträde. Eventuella åtgärder som ska vidtas, exempelvis elevens
vårdnadshavare får ett föreläggande med vite, beslutas av nämnden.
Som en del av det förebyggande arbetet följer grundskolan och grundsärskolan en
handlingsplan för att förebygga, förhindra och åtgärda skolfrånvaro. Enligt rutin ska
rapportering av elever med hög frånvaro ske tre gånger per läsår; 15 oktober, 15
februari och 15 maj till avdelningen för stöd och utveckling. Avdelningschefen för
grundskolan får en sammanställd lägesbeskrivning som därefter följs upp med
rektorerna. En rutin för föreläggande med vite ska tas fram av förvaltningen, med
kriterier, som ska ligga som en bilaga till handlingsplanen. Detta för att i ett tidigare
skede uppmärksamma vårdnadshavare om allvaret i skolfrånvaron.
Inom Samverkan barn och unga pågår under 2021 ett samarbete mellan UAF, SOF
och HSF för att ta fram en gemensam rutin vars syfte är att stötta elever som har en
problematisk skolfrånvaro.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen deltar också i SKR:s projekt ”Fullföljd
utbildning”. Det syftar till att öka andelen unga som fullföljer sina gymnasiestudier. I
projektet deltar Högbyskolan, Klinteskolan, IM-programmen på Wisby gymnasiet
samt kommunens aktivitetsansvar. Projektet pågår under 2021 och för närvarande
görs en kartläggning av hur läget ser ut på Gotland.
Ungdomsenheten har inom ett projekt ”Stödinsatser för att främja skolnärvaro”
riktat fritidsledare med socialpedagogisk kompetens som ska verka som
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koordinatorer i samarbete med ovanstående högstadieskolor. Verksamheten har
nyligen påbörjats och de ska arbeta med elever som har varit frånvarande under
längre tid. Alla pågående insatser kommer att följas upp regelbundet under
nästkommande år.
Grundskolans handlingsplan för att förebygga, förhindra och åtgärda skolfrånvaro
kommer att revideras utifrån nya kunskaper och lärdomar.
Ärendebeskrivning

Det totala antalet elever som riskerar att inte fullgöra skolplikten är den 8 november
2021 33 elever. Antalet elever som riskerar att inte skolplikten fullgörs ligger på
samma nivå som november 2020 då det var 35 elever som anmälts in till huvudman.
Inom fristående grundskolor med enskild huvudman har ännu ingen anmälts in till
hemkommunen höstterminen 2021.
Största orsaken till elevernas frånvaro är psykosocialt mående och många har kontakt
med BUP, socialtjänst och så vidare. Skolornas elevhälsoteam har ett pågående arbete
med eleverna och dess vårdnadshavare.
Bedömning

Antalet elever som riskerar att inte skolplikten fullgörs ligger ungefär lika med
föregående år. I dagsläget är det 33 elever inom kommunal grundskola och inga
elever har rapporterats från fristående grundskola. Det är något fler pojkar än flickor,
antal elever i åk 9 sticker ut, i våras såg vi att åk 8 stack ut i rapporten. En
avidentifierad bilaga bifogas denna tjänsteskrivelse.
Största orsaken till elevernas frånvaro är psykosocialt mående och många har kontakt
med BUP, socialtjänst och så vidare. Rektorerna ger förvaltningen en kort
beskrivning om situationen, av genomförda och pågående insatser. Skolornas
elevhälsoteam har ett pågående arbete med eleverna och dess vårdnadshavare.
Förvaltningen ska arbeta fram en rutin med kriterier för när det ska beslutas om ett
föreläggande med vite till vårdnadshavare. Detta för att vårdnadshavare ska
uppmärksammas om allvaret i skolfrånvaron.
Barn- och elevperspektiv – Elevperspektivet är alltid med i detta ärende.
Jämställdhetsperspektiv – Förvaltningen ser inte att det påverkar detta perspektiv.
Landsbygdsperspektiv - Förvaltningen ser inte att det påverkar detta perspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys – Förvaltningen ser ett behov av utökning av elevhälsans budget
för att kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Utökning av antalet skolsköterskor,
skolkuratorer och skolpsykologer är av stor vikt och utrymme för det finns inte inom dagens
budget.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-08
Bilaga, avidentifierad sammanställning
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse, bilaga

Karin Sandberg Täpp

Datum

8 november 2021

Barn- och utbildningsnämnden

Risk för att skolplikten inte fullgörs
Aktuell status 8 november 2021
Elev med risk för att skolplikten inte fullgörs enligt skollagen 2010:800 7 kap.

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

P

F

Antal

1

1

Årskurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3

2

2

2

2

Årskurs 4
Årskurs 5
Årskurs 6

2

1

3

2

4

6

2

1

3

8

8

16

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

18

15

33

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

27

23

50

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

29

30

59

19

13

32
Antal

Årskurs 7
Årskurs 8
Årskurs 9

Antal anmälda fristående grundskola

Risk för att inte skolplikten fullgörs: Rapport till BUN
Årskurs fkl tom 9
Totalt antal elever med risk för att inte skolplikten fullgörs november 2021
Årskurs fkl tom 9
Totalt antal elever med risk för att inte skolplikten fullgörs juni 2021
Årskurs fkl tom 9
Totalt elever med risk för att inte skolplikten fullgörs juni 2020
Totalt antal elever med risk för att inte skolplikten fullgörs maj 2019

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

E-post registrator-bun@gotland.se
Webbplats www.gotland.se
Org nr 212000-0803
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