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Sammanfattning

Två stora händelser har påverkat nämndens verksamheter allra mest. Dels
fortsatt hantering av en fortfarande pågående pandemi, dels det sedan en dryg
månad tillbaka pågående kriget i Ukraina. Pandemin ledde till rekordhöga
sjuktal under januari och februari och kriget i Ukraina har lett ett ökat
flyktingmottagande. Båda händelserna har sin påverkan på både verksamhet
och ekonomi. Sjuklöneersättning utgår t.o.m. mars månad och hur
ersättningsfrågorna kommer att lösas för flyktingmottagandet är ännu oklart.
Oavsett det ekonomiska perspektivet som skapar osäkerhet kring
prognosarbetet så hanterar verksamheterna den här humanitära katastrofen på
ett mycket bra sätt. Nämndens verksamheter har en god beredskap för
mottagandet. Eskaleringsplaner är framtagna för olika scenarier.
Prognosen för helåret 2022 visar ett positivt resultat på 6,3 miljoner kronor.
Samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller
positivt resultat, förutom posten tilläggsbelopp, särskilda stödinsatser för elever
i gymnasieskolan som visar ett negativt resultat.
Periodens resultat för 2022 visar i jämförelse med 2021 ett ökat resultat med
1,9 miljoner kronor
Nettokostnaden är för perioden har ökat och motsvarar tre procent
ökningstakten för de egna kostnaderna 6,5 procent och intäkterna 10,7
procent.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli sju elever färre än
budgeterat. Färre antal elever och minskade interna ersättningar medför ett
positivt resultat på 162 000 kronor. I resursfördelningen finns en buffert för
ofördelade elever (en reserv för elevökningar) på motsvarande 2,7 miljoner
kronor. I resursfördelningen medräknas även inkomna ersättningarna för asyl
och etablering dessa ersättningar räcker inte till i förhållande till dess ändamål,
för att exempelvis finansiera studiehandledare m.fl. Sammantagen beräkning
för resursfördelningens prognos blir positiv på 1,9 miljoner kronor. De
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interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
beräknas göra ett positivt resultat på 187 000 kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
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1 Sammanfattning
Två stora händelser har påverkat nämndens verksamheter allra mest. Dels fortsatt
hantering av en fortfarande pågående pandemi, dels det sedan en dryg månad tillbaka
pågående kriget i Ukraina. Pandemin ledde till rekordhöga sjuktal under januari och
februari och kriget i Ukraina har lett ett ökat flyktingmottagande. Båda händelserna har sin
påverkan på både verksamhet och ekonomi. Sjuklöneersättning utgår t.o.m. mars månad
och hur ersättningsfrågorna kommer att lösas för flyktingmottagandet är ännu oklart.
Oavsett det ekonomiska perspektivet som skapar osäkerhet kring prognosarbetet så
hanterar verksamheterna den här humanitära katastrofen på ett mycket bra sätt. Nämndens
verksamheter har en god beredskap för mottagandet. Eskaleringsplaner är framtagna för
olika scenarier.
Prognosen för helåret 2022 visar ett positivt resultat på 6,3 miljoner kronor. Samtliga
inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller positivt resultat,
förutom posten tilläggsbelopp, särskilda stödinsatser för elever i gymnasieskolan som visar
ett negativt resultat.
Periodens resultat för 2022 visar i jämförelse med 2021 ett ökat resultat med 1,9 miljoner
kronor
Nettokostnaden är för perioden har ökat och motsvarar tre procent ökningstakten för de
egna kostnaderna 6,5 procent och intäkterna 10,7 procent.
1
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I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli sju elever färre än budgeterat. Färre
antal elever och minskade interna ersättningar medför ett positivt resultat på 162 000
kronor. I resursfördelningen finns en buffert för ofördelade elever (en reserv för
elevökningar) på motsvarande 2,7 miljoner kronor. I resursfördelningen medräknas även
inkomna ersättningarna för asyl och etablering dessa ersättningar räcker inte till i
förhållande till dess ändamål, för att exempelvis finansiera studiehandledare m.fl.
Sammantagen beräkning för resursfördelningens prognos blir positiv på 1,9 miljoner
kronor. De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
beräknas göra ett positivt resultat på 187 000 kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
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2 Händelser av väsentlig betydelse
Det är utan tvekan två händelser som påverkat det första kvartalet allra mest.
Coronapandemin och kriget i Ukraina. Under rubrikerna nedan skriver varje avdelning kort
om hur det påverkat och påverkar verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi. Varje
avdelning har dessutom valt ut några få saker av väsentlig betydelse som inträffat under
perioden.
2.1 Vuxenutbildningen
2.1.1 Ökade statsbidrag sätter press

Förväntningarna från staten på att vuxenutbildningen ska växa har medfört att man
generellt fått en kraftig utökning av tilldelade statsbidrag. Beslut avseende ökade anslag för
yrkesutbildningar meddelades i januari 2022. Gotland tilldelades mer än förväntat vilket
inneburit att Vuxenutbildningen under perioden undersökt möjligheterna att utöka antalet
studieplatser. Villkoren för kombinationsutbildningar har även förbättrats vilket i högre
utsträckning innebär att Vuxenutbildningen avser satsa specifikt på
kombinationsutbildningar.
Det här ställer frågor kring hur mycket vuxenutbildningen klarar av att växa. I takt med att
avdelningen fortsatt expanderat har behovet av kontorsplatser samt klassrum ökat.
Avdelningen får tillgång till ytterligare lokaler på Hackspetten-området under hösten 2022.
Klarar Vuxenutbildningen den här utökningen eller behöver statsbidrag återlämnas?
En annan väsentlig händelse är att beslutet är taget om att lärarna inom Vuxenutbildningen
från augusti 2022 går över från ferietjänst till semestertjänst – en övergång till mer
funktionellt arbetstidsavtal för att möta Skollagens krav på att kunna erbjuda kontinuerlig
utbildning och antagning.
2.2 Ungdomsavdelningen

Verksamheten har kommit i gång ordentligt efter coronapandemins restriktioner slutat
gälla. Alla ungdomsverksamheter hålls öppna som tidigare och online-verksamheten
utvecklas vidare.
Två pågående projekt - "Ungdomar i offentlig miljö" och "Stödinsatser för att främja
närvaro i grundskolan" löper på och kommer att utvärderas under våren.
Fenix ungkulturhus utrymdes i januari inför planerad renovering. Verksamheten för
ungdomar 16-25 år har temporärt flyttat till ungdomsgården Puma. Från den 1 maj
kommer verksamheten succesivt flytta in i nya lokaler på Gråboområdet i fastigheten
Stäven 1. Region Gotland har skrivit på ett fyraårigt hyresavtal för en 460 kvadratmeter stor
lokal.
Ungdomsgården Citygården som varit pausad sedan i december 2021 och kommer inte
öppnas för besökare igen. Samtal har förts med rektor på Solbergaskolan och
ungdomsavdelningens resurser behövs i nuläget för stödjande fältarbete på Östercentrum.
Sommarverksamhet kommer genomföras på samtliga ungdomsgårdar runt om på ön.
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2.3 Gymnasiet
2.3.1 Omvärldsläget påverkar

Driftskostnaderna på ett flertal av yrkesprogrammen utgörs till stor del av olika typer av
byggrelaterat material samt drivmedel. Under 2021 har dessa utgifter ökat kraftigt. Bland
annat har priset på trävaror ökat med 75,8 procent, armeringsjärn med 58,8 procent och
drivmedel med 38,7 procent. Efter att kriget i Ukraina brutit ut har prisstegringen
ytterligare accelererat. Dessa onormala prisförändringar kan komma att påverka
möjligheten till en ekonomi i balans under 2022.
2.3.2 Elevernas hälsa

Psykisk ohälsa utgör den enskilt främsta orsaken till avhopp från gymnasieskolan och
därmed utebliven gymnasieexamen. Begränsningar i socialt umgänge, undervisning på
distans och begränsade möjligheter att delta i olika fritidsaktiviteter under coronapandemin
har påverkat ungdomarnas mående. Antalet gymnasieelever som behöver stöd från barnoch elevhälsan har kraftigt ökat under det senaste året. Även andelen elever som söker
hjälp hos “Första linjen” har ökat.
Det är därför viktigt att Wisbygymnasiet ges förutsättningar att arbeta systematiskt med
elever som på grund av dåligt mående riskerar att inte nå kunskapsmålen. Särskilda resurser
krävs för elevstödjande insatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd, samt
nödvändiga förstärkningar av elevhälsouppdragen.
2.4 Gotlands folkhögskola
2.4.1 Pandemin

Inledningen av året präglades fortsatt av coronarestriktioner och försiktighet i planerandet
av gemensamma samlingar. Trots dessa anpassningar kunde den pedagogiska verksamheten
genomföras enligt plan. Mot slutet av perioden kunde de olika verksamheterna i stort sett
återgå till normala rutiner med öppna restauranger och mottagande av externa gäster.
2.4.2 Fårösundsenheten

Under slutet av förra året var stora delar av Fårösundsenheten utan värme under kortare
och längre perioder. Problemet fortsatte in på det nya året och skolan tvingades att köpa in
elelement till studentboendena och i samråd med tekniska förvaltningen hyrdes
duschvagnar för att tillgodose hyresgästernas behov. Nya elpannor införskaffades och en
bit in i februari var värmeförsörjningen i stort sett på normala nivåer.
2.4.3 Statsbidrag – utökat uppdrag

Under perioden har skolan startat upp en SMF-kurs, studiemotiverande folkhögskolekurs,
till vilken deltagarna får sina anvisningar från Arbetsförmedlingen (AF). AF:s rekrytering
och anvisning till utbildningen har fallerat fullständigt, vilket gör att skolan själv har
rekryterat deltagare men tvingas samtidigt att återlämna en del statsbidragsfinansierade
platser, eftersom AF inte lyckas i sitt uppdrag.
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Under perioden kom signaler och beslut i nämnden om att folkhögskolan ska erbjuda
“Svenska från dag ett”, för de flyktingar som med anledningen av kriget i Ukraina sökt sig
till Gotland. Skolan påbörjade omedelbart projektering av lokaler och personal.
Verksamheten startar upp i början av april.
En ny profilkurs har dragit i gång på textillinjen under mars månad och pågår terminen ut.
2.4.4 Positivt bokningsläge inför sommarterminen

Beläggningsgraden inför sommaren 2022 är mycket gott och skolan räknar med att kunna
återgå till full sommarkapacitet detta år. Enskilda kursdeltagare har avbokat på grund av det
oroliga säkerhetsläget i vårt relativa närområde, bedömningen är dock att beläggningen och
genomförandet av sommarkurser kommer att ligga avsevärt högre än de senaste två åren.
2.5 Avdelningen för arbetsliv och etablering

Kriget i Ukraina har påverkat verksamhetens uppdrag kring mottagande av nyanlända på så
sätt att viss ökning av befintliga aktiviteter skett för att möta upp behovet hos de ukrainska
medborgare som flytt till Gotland. En ökning i beredskap kring flyktingmottagningen har
skett och arbetet sker i samverkan med Länsstyrelsen, Migrationsverket och
Regionstyrelsen.
Avdelningen ska flytta från Hackspetten-området på Mästergatan i Visby till Fenix
Ungdomskulturhus tidigare lokaler på Korpen-områden. Flytten kommer att ske i oktober
2022.
Avdelningen har ökat samarbetet med flertalet förvaltningar för att fler som står utanför
arbetsmarknaden ska få möjlighet att komma ut i arbete. Bland annat har ett arbete med
socialförvaltningen skett som en pilot för en breddad rekrytering av sommarvikarier.

5
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3 Väsentliga personalförhållanden
Den höga frånvaron på grund av ökad smittspridning i samband med coronapandemin
under början av året, har haft påverkan i flera verksamheter i form av upplevd försämrad
arbetsmiljö och ökad arbetsbelastning för både medarbetare och skolledare.
Skolskjutningen i Malmö har också påverkat verksamheterna och föranlett ett arbete för
ökad krisberedskap. Även kriget i Ukraina har påverkat och så kallade eskaleringsplaner har
upprättats och inventeringar av personal och lokaler har genomförts, för att ha en
beredskap att ta emot ett större antal flyktingar.
3.1 Personalvolym
Antal anställda
Mars 2021

GVN
Vuxenutbildning
Folkhögskolan
Ungdomsavdelningen
Gymnasiet
Arbetsliv och etablering

454
70
67
34
178
95
Antal anställda
Mars 2021
tillsvidare

GVN
Vuxenutbildning
Folkhögskolan
Ungdomsavdelningen
Gymnasiet
Arbetsliv och etablering

Diff.

449
78
64
31
177
99
Antal
anställda Mars
2022
tillsvidare

332
54
60
26
136
46
Antal anställda
Mars 2021
visstid

GVN
Vuxenutbildning
Folkhögskolan
Ungdomsavdelningen
Gymnasiet
Arbetsliv och etablering

Antal
anställda Mars
2022

-5
8
-3
-3
-1
4
Diff.

325
60
59
25
132
49
Antal
anställda Mars
2022 visstid

122
16
7
8
42
49

124
18
5
6
45
50

-7
6
-1
-1
-4
3
Diff.
2
2
-2
-2
3
1

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad
uttryckt i årsarbetare

6

Page 10 of 62

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 1

Antal anställda inom hela GVN:s ansvarsområde har minskat något från 454 personer i
mars 2021 till 449 mars 2022, en minskning med totalt minus fem personer. Den största
ökningen med åtta medarbetare har skett inom Vuxenutbildningen, som en konsekvens av
samhällets ökade efterfrågan på utbildning.
3.2 Sjukfrånvaro

Sjuktal jan-feb
GVN
Vuxenutbildning
Folkhögskolan
Ungdomsavdelningen
Gymnasiet
Arbetsliv och etablering
Kvinna
Man

2021

2022

Diff

4,04%
1,77%
1,45%
2,38%
2,86%
8,25%

9,04%
4,51%
9,52%
17,54%
6,28%
12,33%

5,00
2,74
8,07
15,16
3,42
4,08

3,42%
5,44%

9,03%
9,10%

5,16
3,66

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.

Här visas sjuktal månad för månad under 2022 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2021 (blå linje).

Den totala sjukfrånvaron inom gymnasie- och vuxenutbildningens ansvarsområde har ökat
med 5,00 procentenheter, från 4,04 procent per februari 2021 till 9,04 procent per februari
2022. Kvinnorna har haft den största ökningen med 5,16 procentenheter. På
verksamhetsnivå har ungdomsavdelningen haft den största ökningen och också den högsta
sjukfrånvaron 2022, med ett sjuktal på 17,54 procent per februari 2022. Sjukfrånvaron
inom ungdomsavdelningen är direkt kopplad till den ökade smittspridningen i pandemin
under inledningen av året. Även inom övriga avdelningar kan den ökade sjukfrånvaron
kopplas till pandemin.
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4 Ekonomisk uppföljning
Inledning

Årets budgetram uppgår till 343,1 miljoner kronor vilket innebär en ökning av anslaget med
14,7 miljoner kronor i jämförelse med föregående år. Ramökningen motsvarar 4,5 procent.
Ramberäkning 2022 per nämnd/förvaltning
Beslutad av RS 2021-10-27, Alliansens förslag
IB 2021
Budgetöverföring till BUN, kompetensutv.medel
Justerad budget 2021
Effektivisering
Ombudgetering

-328 738
360
-328 378
1 900
795

Ökning av internhyra

-248

Interna priser, RSF och TKF

-435

Externa avtal

-800

Resursfördelningsmodell

-6 293

Ramtillskott arbetsmarknadsåtgärder och SFI

-2 000

Ramtillskott AoE, aktiva arbetsmarknadsinsatser

-2 000

Ramtillskott generellt

-1 000

Personalkostnadskompensation

-4 665

Budgetram 2022

-343 124

Sammanfattning

Prognosen för helåret 2022 visar ett positivt resultat på 6,3 miljoner kronor. Samtliga
inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller positivt resultat,
förutom posten tilläggsbelopp, särskilda stödinsatser för elever i gymnasieskolan som visar
ett negativt resultat.
Periodens resultat för 2022 visar i jämförelse med 2021 ett ökat resultat med 1,9 miljoner
kronor
Nettokostnaden är för perioden har ökat och motsvarar tre procent ökningstakten för de
egna kostnaderna 6,5 procent och intäkterna 10,7 procent.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli sju elever färre än budgeterat. Färre
antal elever och minskade interna ersättningar medför ett positivt resultat på 162 000
kronor. I resursfördelningen finns en buffert för ofördelade elever (en reserv för
elevökningar) på motsvarande 2,7 miljoner kronor. I resursfördelningen medräknas även
inkomna ersättningarna för asyl och etablering dessa ersättningar räcker inte till i
förhållande till dess ändamål, för att exempelvis finansiera studiehandledare m.fl.

8

Page 12 of 62

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 1

Sammantagen beräkning för resursfördelningens prognos blir positiv på 1,9 miljoner
kronor. De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
beräknas göra ett positivt resultat på 187 000 kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
4.1 Periodens resultat
Kontostruktur

Resultat

Budget Jan - Utfall Jan - Mar
Mar 2022
2022

Avvikelse Jan Mar 2022

Utfall Jan- Mar
2021

-85 319

-79 102

6 218

-76 735

63 473

67 246

3 772

60 725

1

1

0

7

Statsbidrag

21 130

23 199

2 070

20 583

Försäljning vara/tjänst

37 907

3 398

-34 509

1 723

Intern resursfördelning

3 242

37 719

34 476

36 125

Övriga intäkter

1 194

2 928

1 735

2 287

-148 793

-146 347

2 445

-137 460

-65 031

-61 309

3 722

-60 277

-5 846

-5 501

345

-5 003

-16 246

-18 672

-2 426

-14 668

-3 419

-2 721

698

-2 236

-14 205

-14 082

123

-13 016

-1 233

-1 223

10

-1 223

-38 162

-36 332

1 830

-35 008

-4 650

-6 508

-1 857

-6 027

INTÄKTER
Taxor och Avgifter

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

Tabellen visar periodens resultat, januari-mars, för 2022. I jämförelse mellan åren ökar
periodens resultat från 4,3 miljoner kronor till 6,2 miljoner kronor vilket gör att periodens
resultat har förbättrats med 1,9 miljoner kronor.
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Periodiseringar
Verksamhet, vuxenutbildning
Lärlingsvux+sfi, Skolverket
Yrkesvux, Skolverket

Belopp
6 497
30 781

YH-utbildning, Skolverket

375

Validering, Skolverket

675

Yrkesförare, Skolverket
Förutbetalda intäkter

2 916
41 244

Intäkter som inte tillhör perioden, flyttas bort

Periodiserade kostnader och intäkter innebär att kostnader förs under den period då
resursen förbrukas, liksom att alla intäkter förs under den period då de faktiskt intjänas.
Netto, periodiseringar innebär att 41,2 miljoner flyttas bort (lyfts av) då de inte tillhör
perioden.
Periodens resultat per avdelning, tkr
Avdelning/enhet
Ordförande

2022

2021

Prognos 22

Bokslut 21

86

57

216

197

-1 156

-1 552

3 176

1 274

698

13

500

183

Folkhögskolan

2 952

1 486

0

-147

Ungdomsverksamhet

2 037

918

400

819

Arbetsliv och etablering

298

1 603

0

1 150

Wisbygymnasiet, rektor

2 912

1 693

0

2 008

Antagning, interkom. ers.

-1 768

25

187

52

Inack- och reseersättning

-119

-67

52

237

-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp

-349

460

-139

62

565

-167

1 942

-63

63

-102

0

-117

0

-38

0

-211

6 218

4 328

6 334

5 444

Utbildningsdirektör
Vuxenutbildning

Övergripande kostnader gymnasieskola

-Resursfördelning
Övergripande kostnader samtliga
-IT
-Försörjning
Nämndens resultat

Periodens resultat för 2022 visar i jämförelse med 2021 ett ökat resultat med 1,9 miljoner
kronor. Att likställa periodens resultat med årsprognos går inte, däremot kan det med hjälp
av periodens resultat finnas ett signalvärde om hur det kan tänkas gå resultatmässigt för
enheten. Ett exempel som kan nämnas här är periodens resultat för Wisbygymnasiet, där
perioden naturligtvis inte medräknar höstens organisation och elevtal, för hösten finns
10
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naturligt förändringar beroende på hur många elever som väljer att gå i den kommunala
skolan i den egna kommunen o.s.v. Utbildningsdirektören har en stor negativ avvikelse för
perioden, det beror på att utbetalningarna, helårsbelopp, till studieförbunden på 2,8
miljoner kronor gick på nu i februari månad. Prognosen för utbildningsdirektören är
positiv vilket beror på att det inte är något utfall på budgeterad tjänst som avdelningschef
och att nämnden har en buffert samt att förvaltningen inte kommer att nyttja budgeten
som är kopplad till investeringar och som avser förstudier och planer. Vuxenutbildningen
ligger bättre till för perioden och lämnar en positiv prognos. Folkhögskolan har ett bättre
resultat för perioden i år det beror bland annat på lägre personalkostnader och mer i
intäkter från folkbildningsrådet. Ungdomsverksamheten har ett högre resultat för perioden
i jämförelse med föregående period, detta beror dels på det tilläggsanslag som
ungdomsavdelningen fått för projektet ungdomar i offentlig miljö och en gjord
periodisering för projektet mellanmänskliga möten. Den positiva prognosen på
ungdomsavdelningen förklaras bland annat av vakanser. Wisbygymnasiet ligger bättre till
för perioden detta beror på ett statsbidrag från Skolverket avseende yrkeslärare samt högre
kompensation för sjukfrånvaro och en högre ersättning för elever (ökat grundbelopp).
Avvikelse på antagning och interkommunal ersättning förklaras av fler utbetalningar för
elever studerande vid kommunal skola i annan kommun. Utbetalningarna har blivit fler för
perioden och detta beror när fakturorna betalas på helårsbasis jämnar det ut sig. Slutligen så
redovisar resursfördelningen ett överskott för perioden och även en positiv prognos för
året vilket beror på att nämnden har en buffert för elevvolymer motsvarande 2,7 miljoner
kronor.
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4.2 Nettokostnadsutveckling
Utfall Jan - Mar
2022

Utfall Jan- Mar
2021

Förändring

Förändring %

-79 102

-76 735

-2 367

3%

67 246

60 725

6 521

11%

1

7

-6

-88%

23 199

20 583

2 617

13%

Försäljning vara/tjänst

3 398

1 723

1 675

97%

Intern resursfördelning

37 719

36 125

1 594

4%

2 928

2 287

642

28%

-146 347

-137 460

-8 888

6%

-61 309

-60 277

-1 031

2%

-5 501

-5 003

-498

10%

-18 672

-14 668

-4 004

27%

-2 721

-2 236

-485

22%

-14 082

-13 016

-1 065

8%

-1 223

-1 223

0

0%

-36 332

-35 008

-1 323

4%

-6 508

-6 027

-481

8%

Kontostruktur

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

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

Nettokostnaden är för perioden har ökat och motsvarar tre procent ökningstakten för de
egna kostnaderna 6,5 procent och intäkterna 10,7 procent.
Intäkter

Intäkterna är 6,5 miljoner kronor högre för perioden år 2021 i jämförelse med samma
period föregående år. Att intäkterna totalt sett för perioden är högre beror framförallt på
att statsbidragen är generellt högre för alla verksamheter, dock något lägre vid avdelningen
arbetsliv och etablering. Försäljning av vara och tjänst har ökat vid Wisbygymnasiet och
avser elevcafé samt så har betalning från andra kommuner för elever studerande vid
Wisbygymnasiet inkommit tidigare i år. Ökningen på intern resursfördelning beror på
högre ersättning per elev på gymnasiet.
Intern resursfördelning avser interna ersättningar för elever studerande på skolformen gymnasiet,
ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet utgår varje månad till rektor för
det antal elever som är inskrivna på respektive gymnasieprogram. Rektor har en nollbudget, med det menas
att elevintäkter som inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för verksamheten avseende alla
förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning, undervisning-personalkostnader, och
lärverktyg.
12
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Kostnader

Kostnaderna är totalt 8,9 miljoner kronor högre för 2022 i jämförelse med 2021, ökningen
motsvarar 6,5 procent. Personalkostnaderna har ökat med en miljon kronor motsvarande
1,8 procent. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 1,4 miljoner kronor avser
löneökningar1 för 2021. Om hänsyn tas till att neutralisera för löneuppräkningar så
återfinns personalkostnadsökningar vid avdelningarna vuxenutbildning och gymnasiet.
Kostnaden för köp av huvudverksamhet har ökat och det är framför allt utbetalningar för
elever i kommunal skola i annan kommun. Nedan tabell visar utfallet för elevvolymer vid
alla huvudmän för mars månad. En minskning kan ses av elever i den kommunala skolan i
den egna kommunen och även en minskning vid andra huvudmän, förutom fristående
gymnasieskola i annan kommun.
Resursfördelningen
Wisbygymnasiet
Summa

Antagningsenhet, interkommunal-

2022

2021

Differens

1 519

1 546

-27

1 519

1 546

-27

2021

2021

Differens

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

202

226

-24

Kommunal gymnasieskola, annan kom.

62

59

3

Fristående gymn, annan kommun

54

36

18

318

321

-3

1 837

1 867

-30

Elever från annan kommun
Summa
Elever från annan kommun åtta färre i mars (tot 9)

Totalt

1

Här jämförs lönenivå 2020 med 2021 för perioden januari till och med mars.
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4.3 Årsprognos
Budget 2022

Senaste
prognos 2022

Avvikelse

Utfall 2021

-346 646

-340 312

6 334

-324 461

253 893

255 442

1 549

248 354

2

2

0

26

84 518

87 047

2 529

85 269

Försäljning vara/tjänst

151 629

148 549

-3 080

10 496

Intern resursfördelning

12 969

15 069

2 100

147 878

4 775

4 775

0

4 685

KOSTNADER

-600 539

-595 754

4 785

-572 815

Personal

-266 246

-264 256

1 990

-252 046

Köp av tjänst

-22 596

-22 062

534

-21 184

Köp huvudverksamhet

-64 984

-66 488

-1 504

-64 890

Förbrukn. mtrl

-13 678

-13 106

572

-12 881

Lokaler

-56 819

-56 295

525

-55 634

-4 968

-4 965

3

-4 951

-152 647

-149 946

2 701

-143 454

-18 601

-18 637

-36

-17 775

Kontostruktur

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter

Avskrivn. internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Prognosen för helåret 2022 visar ett positivt resultat på 6,3 miljoner kronor.
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Prognos intern resursfördelning och köp av huvudverksamhet
Resursfördelningen

Not1

Wisbygymnasiet, rörliga flödesbidrag
Summa
Not1

Budget,
tkr

Utfall,
tkr

Differens,
tkr

Utfall
volym

Budget
volym

Differens
volym

135 909

135 747

162

1 530

1 537

-7

135 909 135 747

162

1 530

1 537

-7

Exklusive buffert 2 701 tkr

Antagningsenhet, interkommunalersättning m.fl.

Budget,
tkr

Utfall,
tkr

Utfall, tkr

Utfall
volym

Budget
volym

Differens
volym

26 836

26 191

645

208

212

-4

Kommunal gymnasieskola, annan kom.

7 820

7 689

131

59

60

-1

Fristående gymn, annan kommun

7 137

7 726

-589

59

55

4

Frist. gymn. i den egna kommunen

Elever från annan kommun
Summa
Not

Not

0
41 793

41 606

187

326

327

-1

177 702 177 353

349

1 856

1 864

-8

Antal elever från annan kom. budgeterat 8 är 8 elever

Totalt

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli sju elever färre än budgeterat. Färre
antal elever och interna ersättningar medför ett positivt resultat på 162 000 kronor.
Prognosen är framräknad genom att periodens verkliga elevtal ligger kvar under våren och
det prognostiserade elevtalet för hösten påräknas
De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas
bli en elev färre, nettoförändring i minskningen av en elev medför ett positivt resultat på
187 000 kronor. Elevtal för elever med asylstatus studerande hos fristående huvudman i
den egna kommunen är medräknade.
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Elevvolymernas resultatpåverkan, helår
Resursfördelningen

Not1

Resultat,
tkr

Etableringsersättning, Migrationsverket

1 152

Studiehandledare modersmålsundervisning

-1 506

Ersättning för asyl, Migrationsverket

284

Flödesbidrag, interna ersättningar

162

Buffert, elevvolymer

2 701

Medfinansiering, ungdomsverksamheten

-360

Medfinansiering, särskola

-71

Medfinansiering Lotsen

-420

Summa

1 942

Antagningsenhet, interkommunal ersättning
m.fl.

Resultat,
tkr

Utbetalningar, alla

187

Summa

187

När prognosen för statsbidrag från Migrationsverket samt andra omfördelningar påräknas
resultatenheten resursfördelningen blir resultatet positivt på 1,9 miljoner kronor.
Utbetalningarna till annan huvudman vid antagningsenheten blir ett positivt resultat på
187 000 kronor.
4.4 Investeringar
Budget 2022

Utfall 2022
Jan- Mar

Avvikelse
budget 2022

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

-12 928

-321.4

-12 606.6

-5 500

24500 IT

-1 720

-148.1

-1 571.9

-1 720

24501 Återanskaffning

-3 500

-173.3

-3 326.7

-3 500

24508
Bygginv/verksamhetsanp

-6 647

-6 647.0

0

24514 Säkerhet
Wisbygymnasiet

-280

-280.0

-280

24515 Vuxenutb
Hackspetten

-781

-781.0

0

Projektstruktur

Investeringsprojekt

Aktuell
prognos 2023
Inmatning
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Investeringspotten på 3,5 miljoner kronor varav 300 000 kronor för möbler och inventarier
till Wisbygymnasiet är i kategorin återanskaffning och lärverktyg och avser förekommande
investeringar i utbildningsmiljön exempelvis möbler, undervisningsmaterial med mera.
Investeringspotten är utdelad till verksamheterna.
De ändrade redovisningsprinciper för lokalkostnaderna kommer att påverka budgetramen
när det gäller investeringar för verksamhetsanpassningar, mindre ombyggnationer och
periodiskt underhåll. Budgetmedel kommer successivt under året att överflyttas till tekniska
nämnden vartefter investeringar igångsätts. Anledningen till detta är att investeringarna,
enligt krav om komponentredovisning, skall ligga på anläggningen (fastigheten).
Projektnummer 24508 (Väduren gymnasiet norr) samt 24515 (vuxenutbildningen) avser
bygginvesteringar som ska överföras till tekniska nämnden under 2022.
Alla IT-investeringar som en samlad post avser exempelvis AV-utrustning, datorer,
lärplattor, nätverk samt utbyggnad och underhåll av nätverk.
Säkerhet Wisbygymnasiet avser även andra verksamheter och är i kategori säkerhet när det
gäller belysning, kortläs, kameror och larm.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
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Ärende: GVN 2022/72

Region Gotland

Dnr: 2022:55
23 mars 2022

Skolverket
Box 4002, 171 04 Solna
e-post: remiss.amnesbetyg@skolverket.se

Yttrande över remiss avseende förslag med anledning av
införandet av ämnesbetyg
Diarienummer 2022:55
Region Gotland har av Skolverket utsetts till remissinstans för att lämna yttrande
över remiss avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg i
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå samt förslag avseende
ändringar som rör hantverksprogrammet. För yttrandet ansvarar gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden inom Region Gotland. Kommentarerna i yttrandet är
sammanställda utifrån utvalda delar av remissen.
Yttrande

Region Gotland tillstyrker förslagen att införa ämnesbetyg eftersom utgångspunkten i
reformen, att ett betyg som sammanfattar vad eleven lärt sig i varje ämne, kommer
att ge goda förutsättningar för elevens kunskapsutveckling och för djupare
ämneskunskaper vid utbildningens slut. Grundtanken bakom reformen är bra och
om den implementeras väl så kommer den motverka den stress, för både elever och
lärare, som byggts in i dagens kursupplagda system.
Dagens system med kursbetyg gör nämligen att eleverna behöver prestera på hög
nivå varje termin, vilket förutom stress kan skapa onödig oro. Fokuset på
ämnesbetygen blir den djupa kunskapen i ett ämne istället för den ytliga kunskapen i
enstaka kurser. Ämnesbetygsmodellen kommer att visa vad eleven kan i ämnet den
dag då denne slutar skolan. För de elever som behöver längre tid i lärandet gynnas
dessa av en ämnesutformad gymnasieutbildning.
Eftersom slutbetygen sätts när ämnet är färdigläst i årskurs 3 så finns det däremot en
risk med ämnesbetygsmodellen att eleverna väljer att öka studietakten under det sista
året. Detta behöver beaktas så att skolorna får redskap för att kunna hjälpa eleverna
att studera på sin högsta nivå under hela gymnasietiden. Det som ofta dyker upp i
samtalet om ämnesbetyg är oron för att elever väljer bort svårare kurser (exempelvis i
matematik och språk). Slutbetyget bör kanske sättas utifrån den obligatoriskt högsta
kursen i ett ämne på ett program och frivilligt lästa kurser får därutöver särredovisas,
eller bara kunna ge meritpoäng. Detta finns det möjligen redan en tanke kring, men
är ändå värt att nämna.
Eleverna har utifrån de föreslagna förändringarna längre tid att uppnå det lägsta
godkända betyget samtidigt som de arbetar för ett högre betyg. Utbildningarna blir
även mer sammanhållna – det blir enklare för eleverna att få en överblick när det inte
1 (2)
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blir så uppdelat. Vidare blir det lättare att lägga en kompetenstrappa där eleverna
kommer känna sig lyckade även om de når olika långt1.
För lärarna kan förslagen resultera i att de kan lägga mer fokus på undervisning och
lärande - och mindre på bedömning. Lärarna ges utifrån förslagen möjlighet att göra
en samlad bedömning av varje elevs kunskaper. Undervisning i flera nivåer ger även
möjligheten till långsiktig planering för lärarna. Reformen bidrar därmed till en
bedömning som är byggd mer på kompensatoriska inslag.
Lärarna behöver få resurser och statlig stöttning i hur förändringarna kommer att
påverka undervisningen för att se hur de nya ämnena hänger samman. Lärarna
behöver få utrymme för att kunna sätta sig in i nivåsystemet, exempelvis att en högre
nivå i ett ämne fordrar underliggande kunskaper som kopplas till nästa högre nivå.
Särskilt viktigt är att lärarna får förståelse för nivåsystemet vid betygssättning,
exempelvis då man inte undervisat i underliggande nivåer. Sedan kommer ämnena
som skapas utifrån reformen att ställa krav på nya lärarbehörigheter för att kunna
undervisa. För att reformen ska bli tillämplig krävs därför ett system där lärarna inte
behöver ansöka om de nya behörigheterna, exempelvis ett automatiskt förfarande.
När det gäller kravet på betygsdokumentation så får inte indelningen i de föreslagna
ämnesnivåerna innebära ett ökat dokumentationskrav på en redan belastad lärarkår.
Utifrån intrycket av tidigare reformer, där mycket beror på hur staten lyckas
vidareutbilda lärarkåren i reformens mål när den utförs, så kan man inte nog
understryka hur viktigt denna fråga gällande vidareutbildning och
informationsinsatser är för att reformen ska lyckas väl.
Omfattande förändringar likt den föreslagna reformen kommer förmodligen även
innebära en hel del merarbete för studie- och yrkesvägledarna eftersom flera olika
system innebär en svårighet när man ska sätta samman en examen. Förändringarna
påverkar även rektorer och skoladministration som behöver kunna hantera de dubbla
systemen under en övergångsperiod. Även dessa yrkesgrupper behöver därav ges
stöd och kompetenshöjande insatser. Statliga resurser bör tillsättas.
Det är bra att det i förslagen har tagits hänsyn till vuxenutbildningens elever (som är
en heterogen grupp). De flesta elever som studerar på vuxenutbildningen kommer
inte läsa hela ämneskurser och i förslaget delas ämnena i nivåer liknande de kurser
som finns i dagens system.
I konsekvensutredningen sammanfattas utmaningarna för vuxenutbildningen ganska
tydligt under rubriken Särskilda förutsättningar för kommunal vuxenutbildning. Där står:
”Intentionen med reformen om att skapa långa sammanhållna ämnen ger ingen
generell fördel för komvux, då utgångspunkter är att en elev inte ska läsa mer än
nödvändigt utan just det som individen behöver”2. Den stora frågan är alltså i vilken
omfattning eleverna kommer att läsa olika nivåer i ämnesbetygen och hur det
organiseras. Det står att Skolverket kommer att undersöka möjligheten för rektor att
fatta beslut om att dela upp ämnen i delkurser, men slutsatsen är att det troligen
kommer leda till en ökad administrativ belastning.
Andreas Unger

Torsten Flemming

Ordförande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Region Gotland

Utbildningsdirektör
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

1
2

För vuxenutbildningen kommer en kompetenstrappa och validering i ett ämne gå hand i hand.
Konsekvensutredning ämnesbetygsreformen, sidan 19
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Mottagare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Remiss avseende förslag med anledning av införandet av
ämnesbetyg
Förlag till beslut

Nämnden inger förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Skolverket har remitterat förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg,
även kallad ämnesbetygsreformen, till Region Gotland. Skolverket har fått i
uppdrag att planera för och införa ämnesbetyg som ska ersätta kursbetyg i
gymnasial utbildning. Det är ett stort reformarbete med flera remissrundor för
inhämtande av synpunkter. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har som
Region Gotlands facknämnd givits möjlighet att lämna kommentarer på
förslagen i reformen. Förvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande efter
inhämtande av synpunkter från berörd verksamhet. Den sammantagna
bedömningen i yttrandet är att Region Gotland tillstyrker förslagen.
Ärendebeskrivning

Skolverket har fått i uppdrag att planera för och införa ämnesbetyg som ska
ersätta kursbetyg i gymnasial utbildning. Det gäller alla ämnesplaner för
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux
som särskild utbildning på gymnasial nivå. Ämnesbetyg ska tillämpas från 1 juli
2025. De första eleverna som ges ämnesbetyg påbörjar därmed sina studier i
det nya systemet efter 1 juli 2025.
En övergång till ämnesbetyg kräver att Skolverket ser över ämnesplanerna men
också examensmål, programmål och programstrukturer. Det är ett stort arbete,
med flera remissrundor för inhämtande av synpunkter, och något som varje
huvudman behöver förbereda sig inför. Därav har ett flertal myndigheter,
organisationer och huvudmän, som Region Gotland, fått förslag remitterat
med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
och som särskild utbildning på gymnasial nivå samt förslag avseende ändringar
som rör hantverksprogrammet.
Tanken med ämnesbetyg är att det ska ge möjlighet till mer långsiktigt lärande i
ett ämne innan en elev får sitt slutliga betyg. Att det är en elevs kunskaper i
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slutet av ett ämne som ska räknas har efterfrågats under lång tid. Det har länge
funnits kritik mot det kursutformade systemet1.
Ämnesbetygsreformen syftar till att ge eleverna bättre förutsättningar än vad
dagens kursutformning gör för fördjupat lärande och lärande över tid där
betyget ska spegla elevens kunskaper i ämnet som helhet. Ett ytterligare syfte är
att ge bättre planeringsförutsättningar för lärare.
Vidare är ett skäl till reformen att dagens kursutformade system medför stress
för eleverna, som kan uppleva att de hela tiden bedöms. Ett ämnesutformat
system skulle därför kunna bidra till mindre stress och mer fokus på lärande
för eleverna.
I en ämnesutformad utbildning kommer elever, istället för att läsa kurser som i
dagens system, att läsa en eller flera nivåer i ett ämne. Först när en elev har läst
den sista nivån i ämnet får eleven det slutliga betyget. Progressionen i ämnena
behöver förstärkas för att modellen ska fungera samt att ämnen ska delas upp i
nivåer i stället för dagens kurser.
Flera saker förväntas bli bättre med ämnesbetyg, till exempel att:
o Elever ska få längre tid för att hinna fördjupa sig i många ämnen innan
det slutgiltiga betyget sätts.
o Lärare får bättre möjligheter att bedriva undervisning långsiktigt och
utifrån en helhetssyn.
o Fokus läggs mer på undervisning och att stödja elevers
kunskapsutveckling och mindre på täta bedömningstillfällen.
o Gymnasieskolan kommer fortfarande ge elever flexibilitet för att kunna
välja utifrån intressen.
Eftersom betygen på flera/många av de nivåer som eleven läser inte blir lika
avgörande för eleverna som kursbetygen i dag (som ju finns kvar i
examensbeviset) så kommer mer fokus att kunna ligga på undervisningen och
att stödja elevens kunskapsutveckling än på bedömning och betygssättning.
Enstaka och tidiga misslyckanden kommer att spela mindre roll. Lärarna
kommer att kunna planera mer långsiktigt om man undervisar i flera nivåer.
Ämnesbetygen kommer att fungera på samma sätt i komvux som i
gymnasieskolan. Betyg sätts efter varje avslutad nivå, och betyget i den högre
nivån ersätter betyget i den lägre nivån. Liksom i dagens kurssystem kommer
det inte heller i fortsättningen att finnas några formella förkunskapskrav i form
av betyg i lägre nivåer eller tidigare skolformer för att få läsa eller genomföra
prövning i en nivå i ett ämne.

1

Bakgrunden till ämnesbetygsreformen är den betygsutredning som tillsattes 2018 som
resulterade i ett betänkande 2020 Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar
elevernas kunskaper SOU 2020:43. De lämnade sitt betänkande 2020 Bygga, bedöma,
betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper SOU 2020:43.
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Genom att ämnena indelas i nivåer möjliggörs den individanpassning och
flexibilitet som behövs i vuxenutbildningen. För komvux på gymnasial nivå
samt för komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå kommer det, även
fortsättningsvis, att vara möjligt att inom ett ämne läsa en eller flera nivåer.
De dokument som går ut i denna remissomgång är bland annat de som kräver
riksdags- eller regeringsbeslut:
o
o
o
o
o
o
o

9 ämnesplaner i de gymnasiegemensamma ämnena för gymnasieskolan
19 examensmål för gymnasieskolan
9 programmål för gymnasiesärskolan
18 programstrukturer för gymnasieskolan
9 programstrukturer för gymnasiesärskolan
Konsekvensutredning och missiv
Författningsförslag

Med remissen vill Skolverket samla in ytterligare synpunkter från berörda
aktörer på skolor och i skolbranschen på de förslag till justeringar i
ämnesplaner som myndigheten föreslår.
Bedömning

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande som bifogas. Den
sammantagna bedömningen i yttrandet är att Region Gotland tillstyrker
förslagen eftersom utgångspunkten i ämnesbetygsreformen, att ett betyg som
sammanfattar vad eleven lärt sig i varje ämne, kommer att ge förutsättningar
för elevens kunskapsutveckling och för djupare ämneskunskaper vid
utbildningens slut. Införande av ämnesbetyg kan dessutom motverka den stress
och oro som har byggts in i dagens kursupplagda system. Fokusen gällande
ämnesbetyg blir den grundliga kunskapen i ett ämne istället för den oftast ytliga
kunskapen i enstaka kurser.
Samtidigt finns vissa risker med reformen som lyfts i yttrandet. Exempelvis att
eleverna väntar med att plugga till sista året, att reformens implementering blir
bristfällig pga. uteblivet stöd och vidareutbildning till bland annat lärarkåren,
att lärarbehörighetssystemet blir omständligt eller att dokumentationen blir än
mer omfattande. Förslaget är att nämnden godkänner förvaltningens yttrande
som sitt eget.
Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats:
När det gäller barn- och elevperspektivet så är bedömningen att detta
perspektiv så långt som det är möjligt har omhändertagits i tjänsteskrivelse och
i förslaget till yttrande. Förvaltningen bedömer att ingen särskild hänsyn
behöver vidtas i förslag till detta beslut med anledning av
jämställdhetsperspektivet, landsbygdsperspektivet eller det ekonomiska
perspektivet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, 2022-03-23
Yttrande över remiss avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg, 202203-23
Remiss avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg Remiss. Skolverket,
2022-02-10. Länk: https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/regeringsuppdragoch-remisser/skolverkets-remisser/remisser/2022-02-10-remiss-amnesbetygsreformen
(hämtad 2022-03-17)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till

Skolverket
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Mottagare
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Projektet. God och nära vård på Gotland
Förlag till beslut

Nämnden har tagit del av den reviderade färdplanen och beslutar att stå bakom
den och det fortsatta omställningsarbetet

Sammanfattning

En färdplan och en målbild för omställningsarbetet till God och Nära vård
togs fram under våren 2021. Arbetet med genomförande av planen har fortsatt
under året. Mycket arbete har gjorts och det är tydligt att förankringen av
arbetet tagit kliv framåt.
Skälen för varför omställningen behöver göras märks dock tydligt och läget i
verksamheterna är i många fall pressat, därtill har pandemin påverkat genom
att utvecklingsaktiviteter fått stå tillbaka. I slutet av året blev det tydligt att det
av flera skäl fanns behov av att revidera färdplanen. Färdplanen har reviderats
avseende breddning såväl i form av vissa aktiviteter, synkning med andra
planer, hur revideringsprocessen utformats och genom att tydligare använda
målbildens formulering Hälsa genom hela livet istället för benämningen God
och Nära vård som mer avser hälso- och sjukvården och omsorgens del.
I den reviderade färdplanen ingår nu även ett avsnitt med nuläge. Dessutom
har kopplingen till ordinarie processer för verksamhetsplanering stärkts
framförallt avseende inspel till strategisk plan, verksamhetsplan och
kompetensförsörjningsplan. Nya aktiviteter har tillkommit och några bedöms
genomförda, eller har behövt omformuleras/knytas till annan aktivitet.
Avsnitten politisk delaktighet och förankring, medarbetarperspektiv och
finansiering har utvecklats avseende innehåll. Ett antal perspektiv som särskilt
behöver bevakas löpande i omställningsarbetet både avseende vilka aktiviteter
som ska göras och hur de utformas: barnrättsperspektivet, utsatta gruppers
intresse, god ekonomisk hushållning och ledning/styrning/organisation
(systemperspektiv). I och med att färdplanen knutits tydligare till ordinarie
processer för verksamhetsplanering, dvs innehållet i färdplanen ska återspeglas
i ordinarie strategiskt viktiga planer som beslutats av respektive politiskt forum,
har bedömning gjorts att styrgruppen kan besluta om att fastställa reviderad
färdplan. För möjlighet till gemensamma bilder skapades under 2021 ett
gemensamt informationsforum. Presidierna från berörda politiska forum och
representanter från politiska partier i regionfullmäktige som inte är
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representerade i presidierna bjuds in att delta. Även i det fortsatta arbetet fattas
beslut i ordinarie politiska forum.
Utvecklingsområden som särskilt behöver adresseras framåt är
kommunikation, både externt och internt, och uppföljning, såväl i relation till
målbilden som själva omställningsarbetet. Redovisning av hur arbetet går görs
inom ramen för överenskommelsen Nära vård (mars respektive september).
Ärendebeskrivning

I december 2020 gav Regionfullmäktige i uppdrag till hälso- och
sjukvårdsnämnden att i nära samarbete med regionstyrelsen, socialnämnden,
barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
ta fram en färdplan för omställning till en god och nära vård. En färdplan och
en målbild för omställningsarbetet till God och Nära vård togs fram under
våren 2021 i samarbete mellan dessa berörda förvaltningar. Berörda politiska
forum fattade i slutet av våren beslut om att verka för omställning i linje med
målbilden inom sitt verksamhetsområde och att genomföra aktiviteterna i
färdplanen.
I juni fastställde Regionfullmäktige målbilden och färdplanen samt ställde sig
bakom ett arbetssätt där planen ska fortsätta att utvecklas och uppdateras i
dialog. Hälso- och sjukvårdsnämnden har därefter inget särskilt
sammanhållande uppdrag. Arbetet fortgår, utifrån de politiska besluten, i
samverkan mellan förvaltningarna. En programstruktur med representation
från fyra berörda förvaltningar har ansvar för att leda och driva
omställningsarbetet. Arbetet med genomförande av planen fortsatte under året.
Mycket arbete har gjorts och det är tydligt att förankringen av arbetet tagit kliv
framåt. Samtidigt är genomförandekraften i verksamheterna begränsad. Skälen
för varför omställningen behöver göras märks tydligt och läget i
verksamheterna är i många fall pressat. Därtill har pandemin påverkat kraftigt
och inneburit behov av att kraftsamla. I flera fall har utvecklingsaktiviteter fått
stå tillbaka.
I slutet av 2021 blev det tydligt att det av flera skäl fanns behov av att revidera
färdplanen; dels för att integrera de insikter och lärdomar som gjorts, dels för
att lämna uppdaterade inspel till ordinarie processer för verksamhetsplanering
(tidshorisonten i färdplanen var 2021-2022), samt dels en insikt om att
perspektivet i färdplanen behövde breddas. Framtagen målbilden siktar på
”hälsa genom hela livet”, färdplanen som beslutades 2021 adresserade
”omställning till ett hälsosystem för God och Nära vård”. Däremellan finns ett
gap, samma gap ses nationellt. Gotlands förutsättningar i form av greppbarhet
kombinerat med angelägenhetsgrad i form av skälen för omställning bl a
demografisk utveckling gör att greppet lokalt kan och behöver vara bredare än
nationellt. Det är också tydligt att Gotland bidrar till att flytta positionerna
nationellt. Styrgruppen för programstrukturen gav därför programledningen i
uppdrag att revidera färdplanen. Färdplanen har reviderats avseende breddning
såväl i form av vissa aktiviteter, synkning med andra planer (exempelvis
regional plan för psykisk hälsa och arbete med framtagande av
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genomförandeprogram för social välfärd), hur revideringsprocessen utformats
(inbjudan att komma med inspel och involvering av fler aktörer) och genom att
tydligare använda målbildens formulering Hälsa genom hela livet istället för
benämningen God och Nära vård som mer avser hälso- och sjukvården och
omsorgens del. Det har varit en balansgång mellan viljan att bredda och att ta
ett grepp som möjliggör förflyttning. Bedömningen är att breddning behöver
ske succesivt, vilket innebär att programstrukturen förutom att driva
genomförandet av färdplanen behöver ha en process som tillåter och
uppmuntrar en bredare rörelse än programmet dvs i linje med målbilden men
utanför färdplanen och även kontinuerligt, i samband med revidering, särskilt
behöver ställa sig frågan hur stort grepp det är lämpligt att ta.
I den reviderade färdplanen ingår nu även ett avsnitt med nuläge. Dessutom har
kopplingen till ordinarie processer för verksamhetsplanering stärkts framförallt avseende
inspel till strategisk plan, verksamhetsplan och kompetensförsörjningsplan.
Nya aktiviteter har tillkommit och några bedöms genomförda, eller har behövt
omformuleras/knytas till annan aktivitet. Avsnitten politisk delaktighet och
förankring, medarbetarperspektiv och finansiering har utvecklats avseende
innehåll. Ett antal perspektiv som särskilt behöver bevakas löpande i
omställningsarbetet både avseende vilka aktiviteter som ska göras och hur de
utformas: barnrättsperspektivet, utsatta gruppers intresse, god ekonomisk
hushållning och ledning/styrning/organisation (systemperspektiv).
I och med att färdplanen knutits tydligare till ordinarie processer för
verksamhetsplanering, dvs innehållet i färdplanen ska återspeglas i ordinarie
strategiskt viktiga planer som beslutas av respektive politiskt forum, har
bedömning gjorts att styrgruppen kan besluta om att fastställa reviderad
färdplan. Tidsmässigt har synkning av revideringen därför skett med process
för strategisk plan. För möjlighet till gemensamma bilder skapades under 2021
ett gemensamt informationsforum. Presidierna från berörda politiska forum
och representanter från politiska partier i regionfullmäktige som inte är
representerade i presidierna bjuds in att delta. Även i det fortsatta arbetet fattas
beslut i ordinarie politiska forum.
Utvecklingsområden som särskilt behöver adresseras framåt är
kommunikation, både externt och internt, och uppföljning, såväl i relation till
målbilden som själva omställningsarbetet. Redovisning av hur arbetet går görs
inom ramen för överenskommelsen Nära vård (mars respektive september).
Några exempel på vad som väntas under 2022 från den nationella arenan
avseende Nära vård delen:
-

-

Besked från Regeringen om hantering av förslag till förändrad lagstiftning utifrån
Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42) och förslag om fast läkarkontakt i relation till
utföraren inom vårdvalet från Samordnad utveckling för god och nära vård (SOU
2018:39) (föreslaget att gälla från 1 juli 2022).
Besked från Regeringen om hantering av förslag avseende förslag avseende
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation för hälso- och sjukvård, äldre och
funktionshindersomsorg (föreslaget att gälla från 1 januari 2023).
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Socialstyrelsens förstudie avseende hälsovårdsprogram för barn och unga ska
delredovisas i mars/slutredovisas oktober.
Utredningen om en ny äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i
kommunerna ska slutredovisas i juni (utredare Olivia Wigzell)
Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården ska lämna sitt
slutbetänkande (utredare Gunilla Gunnarsson)
Socialstyrelsen lämnar årlig uppföljning av omställningsarbetet i augusti.
Vårdkompetensrådet har ett uppdrag att föreslå riktade nationella insatser samt
insatser som regioner och andra aktörer kan vidta kopplat till kompetensförsörjning
(delredovisas i maj/slutredovisas november)
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys genomföra en årlig kartläggning och
analys för att följa patienters tillgång till fast läkarkontakt

Föreliggande tjänsteskrivelse och färdplanen ”Vår ö, vår hälsa- Region
Gotlands färdplan för omställning till ett hälsosystem för Hälsa genom hela
livet” har tagits fram i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen, arbetslivs- och utbildningsförvaltningen samt
regionstyrelseförvaltningen inom ramen för program Hälsa genom hela livet.
Bedömning

Förvaltningarna anser att arbetet med omställning till Hälsa genom hela livet är
angeläget och behöver fortsätta ske i samverkan.
Förvaltningarna bedömer vidare att ett politiskt långsiktigt ägandeskap i
respektive politiskt forum är avgörande för att omställningen ska lyckas. Att
berörda politiska forum aktivt ställer sig bakom stärker förutsättningarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-25 av Emma Norrby projektledare God och Nära vård.
Färdplan

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
Emma Norrby SON för information
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Inledning och bakgrund
För att medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och för att
vård och omsorg av god kvalitet även fortsättningsvis ska kunna erbjudas behövs en omställning till ett hälsosystem som främjar hälsa och förebygger sjukdom. Förutom onödigt
lidande för den enskilde innebär dåliga levnadsvanor hos befolkningen sammantaget att belastningen på vården och omsorgen ökar. Behovet av goda levnadsvanor handlar därför
även om att samhällets förmåga att fortsätta erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet.
Ett förvaltningsgemensamt omställningsarbete pågår för att skapa ett hälsosystem som utgår från individen och fokuserar på att stärka hälsa hos såväl friska som sjuka. Omställningen kan beskrivas på olika sätt, ur ett aktörsperspektiv består den av tre delar, som delvis överlappar varandra:
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1. Hälso- och sjukvården samt omsorgen. Dagens hälso- och sjukvårdssystem har tillkommit i en annan tid och svarar inte mot de behov som är vanliga idag. Denna del har
en tydlig nationell styrning, arbetet benämns då ”Nära vård”. Riksdagen har slagit
fast en nationell målbild för denna del. Den säger att målet är att patienten ska få en
god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Att patienten ska vara delaktig
utifrån sina förutsättningar och preferenser och att en effektivare användning av
hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna uppnås. Primärvården ska vara basen i
hälso- och sjukvården. Ett nära samarbete ska finnas med annan hälso- och sjukvård samt med socialtjänsten. Med primärvård avses vårdnivån, utgångspunkten är
generalisternas breda kompetens för att kunna ha ett helhetsperspektiv runt patienten. Ur hälso- och sjukvårdsperspektiv är det aktörer på primärvårdsnivå som har
bäst förutsättningar att finnas nära människor över tid, samverka med civilsamhället
och nå utsatta grupper. Primärvård bedrivs av såväl regioner som kommuner, i
både offentlig och privat regi. Ett av skälen för omställning är en ökad skillnad i
hälsa mellan olika grupper.
2. Aktörer i människors vardag och aktörer med förutsättningar att stärka hälsa. God hälsa börjar förstås i medborgarens vardag och inte i sjukvården. Många av de sjukdomar
som idag är vanliga är förebyggbara med goda levnadsvanor exempelvis 30 % av all
cancer, 80 % av hjärt- och kärlsjukdomar. Aktörer som finns i människors vardag
är centrala för omställning till ett starkt hälsosystem. Exempel på stora aktörer är
skolan, Region Gotland som arbetsgivare och hemtjänst. Även verksamheter som arbetar med att ge stöd åt medborgare, till exempel individ och familjeomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning är centrala för att starkt hälsosystem som
främjar hälsa genom hela livet. För långsiktig hållbarhet är verksamheter som möter
barn och unga särskilt viktiga. Mot bakgrund att nuvarande system redan är högt
belastat, vilket blivit synliggjort under pandemin, är även verksamheter som till vardags möter äldre och utsatta grupper nyckelaktörer.
3. Medborgaren – den lokala målbilden tar sin utgångpunkt i vikten av att ha goda vanor
i vardagen och att vara mån om sin hälsa. Individen har ett stort eget ansvar, aktörerna (i punkt ett och två) behöver stärka förutsättningarna. Stöd i olika former, utifrån individens förutsättningar och livssituation, behövs: sociala sammanhang, kun-
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skap, tjänster och produkter (såväl fysiska som digitala), som gör det lättare att
skapa och behålla goda vanor. På samhällsnivå finns behov av att adressera medborgarnas förväntningar på vad välfärdssamhället ska erbjuda och vilket ansvar den
enskilde medborgaren behöver ta.

”Nära vård”

Aktörer med förutsättningar att
stärka hälsa

Medborgaren

Ärendenr HSN 2022/262
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Aktörerna ovan behöver förenas utifrån insikten att dagens system sammantaget inte är resursmässigt hållbart att upprätthålla. Med resurser avses i detta sammanhang dels ekonomiska, då behandlande insatser är dyrare än förebyggande insatser, men också tillgång till
personella resurser. I många yrkesgrupper råder idag stor brist på medarbetare. Den demografiska utvecklingen innebär att fler behöver ta hand om färre. Den demografiska utvecklingen på Gotland gör att en omställning här är särskilt angeläget. Ö-läget i form av tydlig
geografisk avgränsning i kombination med att ha region och kommun i samma organisation innebär olika förutsättningar exempelvis möjlighet till helhetsperspektiv och integrerade lösningar. Det är tydligt att detta är en unik fördel att vara rädda om och göra det
mesta möjliga av till förmån för de som bor på Gotland. Förutsättningarna innebär också
utmaningar exempelvis i form av vissa begränsningar gällande samarbete med andra men
framförallt den stora utmaningen att ha förmåga att upprätthålla och resurssätta välfärdssystemet lokalt. Region Gotland har i andra sammanhang beskrivit att ö-läget innebär att
verksamhet behöver finnas som befolkningsmängden i sig inte motiverar. En omvandling
av 2018 års produktion för hälso- och sjukvården till 2027 års förväntade demografi, dvs
allt annat lika endast justerat för åldersförändring i befolkningen, visar på behov av ytterligare en vårdavdelning på sjukhuset och ca sju procents ökning av verksamhet inom öppenvård inklusive akutmottagning. Pandemi har tydligt illustrerat att människors beteende har
stor påverkan på om man dels som individ löper stor risk att insjukna och dels hur det sammantaget gör vilken belastning som vården och omsorgen har att hantera. Pandemin har i
hög grad påverkat och påverkar förutsättningarna för omställningsarbetet. Mycket utvecklingsarbete har fått stå tillbaka för att hantera det akuta.
Omställningen till ett hälsosystem för Hälsa genom hela livet handlar primärt om att ställa
om för att klara välfärden och arbeta effektivt. Omställningen är inte formulerad som ett
besparingsuppdrag. Samtidigt ska poängteras att mycket av det som ligger inom ramen för
omställningsarbetet t ex förebyggande insatser, aktiv involvering av individen och digitalisering etc bedöms innebära bättre resurseffektivitet.
Färdplanen togs fram under 2021 i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen.
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Revidering har skett under början av 2022, under revideringsprocessen har medarbetare
och chefer på olika sätt bjudits in att komma med inspel kring vad färdplanen behöver peka
på.

Levnadsvanor påverkar hälsa och framtida sjuklighet - Nuläge på
Gotland
En stor del av befolkningen rör sig mindre än rekommenderat

Otillräcklig fysisk aktivitet är en av de fyra viktigaste orsakerna till våra stora folkhälsoproblem. Kunskapen om hur avgörande fysisk aktivitet faktiskt är för vår mentala och fysiska
hälsa har ökat kraftigt. Fysisk aktivitet motverkar demens, depression, oro, ångest, smärta,
missbruk och stressrelaterade åkommor. Fysisk aktivitet är dessutom ett effektivt sätt att
förebygga och behandla en lång rad av våra vanligaste kroniska sjukdomar. Tillräcklig fysisk
aktivitet kan även bland annat förebygga hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, övervikt, högt
blodtryck och vanliga cancerformer som till exempel bröstcancer och tjocktarmscancer.
Folkhälsomyndigheten har konstaterat att barn och unga är inaktiva (dvs sitter, står eller rör
sig väldigt lite) under större delen av sin vakna tid. Den inaktiva tiden ökar med åldern, från
67 procent för 11-åringar till 75 procent för 15-åringar. Det är därför angeläget att stimulera till och ge förutsättningar för mer rörelse bland barn och unga. Även en liten ökning
kan ge stora hälsovinster på både kort och lång sikt, både för individ och för samhället som
helhet. Insatser som når alla kan också bidra till att utjämna de påverkbara skillnader i hälsa
som finns i dag mellan olika grupper.






Sex av tio ungdomar är fysiskt aktiva mindre än 5 timmar i veckan. Det innebär att
en ännu större andel rör sig mindre än rekommendationen som är i snitt en timme
per dag för ungdomar.
Varannan ungdom har mer än 4 timmars skärmtid en vardag efter skolan, sju av tio
ungdomar har mer än 4 timmars skärmtid en dag på helgen.
Cirka tre av tio vuxna på Gotland rör sig mindre än 150 minuter i veckan (dvs rekommenderad nivå för den som inte är stillasittande på dagarna).
Cirka 2 av tio medarbetare inom Region Gotland rör sig mindre än 150 minuter i
veckan. Cirka 3 av tio medarbetare uppger att de sitter 7 timmar eller mer per dag.
Det är vanligare med låg fysisk aktivitet bland äldre personer eller personer som har
kort utbildning, låg hushållsinkomst, personer som inte har barn under 18 år, personer med funktionsnedsättning eller personer som identifierar sig med hbtqi+ jämfört med personer som inte tillhör de grupperna.
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Merparten av befolkningen har övervikt eller fetma

Övervikt och fetma är ett av våra allvarligaste folkhälsoproblem. Att ha övervikt eller fetma
innebär en ökad risk för att drabbas av olika sjukdomar, till exempel typ 2-diabetes, högt
blodtryck, höga blodfetter och hjärt- och kärlsjukdomar. Även psykisk ohälsa kan kopplas
till övervikt och fetma.
 På Gotland har varannan kvinna i åldern 16-84 år övervikt eller fetma, bland männen är det ännu vanligare.
 I åldern 10-11 år har mer än var femte flicka och pojke övervikt eller fetma. Barn
som har övervikt eller fetma i början av skolåldern löper stor risk att ha fortsatt
övervikt eller fetma som vuxna.
 Övervikt och fetma är vanligare bland äldre än bland yngre personer. Det är också
vanligare bland personer med kort utbildning jämfört med personer med lång utPage 36 of 62
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bildning och vanligare bland personer med låg inkomst jämfört med personer med
medel/hög inkomst.
Andelen som röker cigaretter har minskat de senaste åren

Nästan 60 olika diagnoser drabbar oftare rökare än icke rökare. Tobaksrökningen svarar för
mer än 20 procent av dödligheten i cancer och är den dominerande orsaken till KOL. Andelen som röker cigaretter har minskat de senaste åren. Förändrad lagstiftning har införts
under perioden.
 En av tio ungdomar i årskurs 9 uppger att de röker ibland. I år två på gymnasiet röker tre av tio tjejer och två av tio killar dagligen eller ibland.
 Mindre än en av 10 personer (16-84 år) röker dagligen. Det är vanligare med daglig
rökning bland personer med kort utbildning eller låg hushållsinkomst jämfört med
personer som har lång utbildning eller medel/hög hushållsinkomst.
Riskbruk av alkohol innebär både risk för sjuklighet och stora sociala skador

Alkoholbruk har starka samband med en rad kroniska sjukdomar. Hög alkoholkonsumtion
ökar risken för diabetes, såväl typ 1 som typ 2-diabetes. Tio procent av all cancer bland
män och tre procent av alla cancer bland kvinnor kan relateras till alkohol. Hög konsumtion av alkohol ökar risken för depression och ångest. Till skillnad från övriga levnadsvanor
vållar riskbruk av alkohol dessutom andra samhällsproblem exempelvis kan förekomst av
visst våld tydligt kopplas till riskbruk av alkohol.
 Knappt två av tio personer i åldern 16-84 år har riskbruk av alkohol. Det är vanligare med riskbruk av alkohol bland män än bland kvinnor. Det är också vanligare
bland personer med lång utbildning eller medel/hög hushållsinkomst jämför med
personer med kort utbildning eller låg hushållsinkomst.
 Fyra av tio ungdomar i åk 9 uppger att de har druckit alkohol de senaste 12 månaderna. Tre av tio flickor och 2 av tio pojkar i åk 2 på gymnasiet uppger att de intensivkonsumerar alkohol minst en gång i månaden.
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En stor del av befolkningen äter mindre frukt och grönsaker än rekommenderat

Ohälsosamma matvanor påverkar risken att drabbas av, eller förvärra, flera kroniska sjukdomar. Särskilt tydliga är sambanden för hjärt- kärlsjukdom, diabetes och en rad cancersjukdomar. Exempelvis innebär lågt intag av grönsaker och frukt ökad risk för typ-2 diabetes och hjärt-kärlsjukdom samt att dö i hjärt-kärlsjukdom.
 Ca fyra av tio män och ca 2 av tio kvinnor i åldern 16-84 år äter för lite frukt och
grönsaker.
 Det är vanligare att yngre äter lite frukt och grönsaker än att äldre personer gör det.
Det är också vanligare med lågt intag av frukt och grönsaker bland personer med
kort utbildning eller låg hushållsinkomst jämfört med personer med lång utbildning
eller medel/hög hushållsinkomst.
Psykisk ohälsa är ett betydande folkhälsoproblem

Psykisk ohälsa medför stora utgifter i vård- och socialförsäkringskostnader och stort produktionsbortfall på landets arbetsplatser. Den psykiska ohälsa som ökar mest i samhället –
depression och ångest – är starkt kopplad till stress. Även sömnstörningar har visat sig vara
nära kopplade till psykiatriska tillstånd som utmattningssyndrom och depression. De kan i
vissa fall även vara den utlösande faktorn. Störd sömn är även en bidragande orsak till
hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Stress kan i vissa fall orsaka eller förvärra en rad symtom
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som är vanliga hos personer med kroniska sjukdomar exempelvis hjärt-kärlsjukdom, ledsjukdomar, och smärttillstånd.
 Cirka 2 av tio kvinnor och en av tio män på Gotland i åldern 16-84 år känner sig
stressade.
 Hälften av alla sjukskrivningar på Gotland beror på psykisk ohälsa.
 Varannan ungdom saknar symtom på psykisk ohälsa men har måttligt eller lågt psykisk välbefinnande och är därmed i risk för att få psykisk ohälsa. Två av tio ungdomar på Gotland bedömer själva att de har pågående psykisk ohälsa.
 I snitt 11 personer dör i suicid varje år, de flesta är medelålders eller äldre.
 Cirka 150-170 personer gör suicidförsök varje år. Cirka 60 personer vårdas varje år
på sjukhus p.g.a. självskada (där suicidförsök ingår). Det är vanligare bland yngre än
bland äldre personer.
 Fem till sex av tio ungdomar på Gotland sover mindre än rekommenderat.
Ensamhet påverkar hälsan

De som har nära relationer, framförallt i form av familj och vänner, har den bästa psykiska
och fysiska hälsan och lever längre. Ett socialt stöd är en bra buffert mot stress. Social isolering är istället hälsofarligt, jämförbart med att ha dåliga levnadsvanor. Ensamheten innebär en ökad risk för att utveckla hjärt- kärlsjukdomar, stroke och demens. Risken ökar
också för psykiska problem.





Nästan två av tio personer i åldern 16-84 år har lågt socialt deltagande. I folkhälsoenkäten ställs frågan om respondenten deltagit i någon av tretton olika slags aktiviteter exempelvis föreningsmöte, privat fest, bio, religiös sammankomst etc. Att ha
deltagit i färre än två aktiviteter de senaste 12 månaderna räknas som lågt socialt
deltagande.
Var fjärde ungdom i högstadiet eller gymnasiet upplever att de är ensamma. Det är
vanligast med upplevd ensamhet bland tjejer än bland killar och vanligast bland
transtjejer, transkillar, ickebinära och ungdomar som är osäkra på sin könsidentitet.
Nästan fyra av tio ungdomar i högstadiet och gymnasiet och cirka en av tio vuxna
saknar någon att prata med om sina innersta känslor
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Sammantaget visar nuläget att det finns stort behov av både hälsofrämjande insatser riktade till
många människor för att minska framtida sjuklighet och inflöde till hälso- och sjukvården,
men också att utforma insatser särskilt för de grupper som är mest utsatta och tenderar att bli de som
drabbas hårdast.
Individen har ett eget ansvar,
men förmågan och förutsättningarna skiljer sig mycket åt mellan
individer. Olika behov måste därför mötas på olika sätt.
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Mer fakta om hur det ser ut på Gotland finns på Region Gotlands hemsida ”folkhälsostatistik”.

Målbild som visar riktning
Omställningen till ett hälsosystem för Hälsa genom hela livet är i sin helhet komplex. En
gemensam målbild har tagits fram, syftet med målbilden är att visa riktningen. Målbilden tar
sin utgångspunkt i individen och är fastställd av Regionfullmäktige. Målsättningen är att fler
verksamheter och aktörer ska ställa sig bakom målbilden.
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Färdplan som tydliggör vägen
Färdplanen är det dokument där de olika stegen som behöver tas konkretiseras. Färdplanen
är inte tänkt att ge en komplett bild utan fokuserar på de större förflyttningarna. Färdplanen som dokument vänder sig till hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen,
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt regionstyrelseförvaltningen. inom organisationen Region Gotland och verksamheter som arbetar på direkta uppdrag av Region Gotland inom vård och omsorg. Poängteras bör samtidigt att omställningen i sin helhet naturligtvis är större än så. Även andra aktörer inom organisationen Region Gotland liksom externa aktörer behöver involveras, se även kopplingen till genomförande program social välfärd nedan. Även kraften från ideella organisationer och näringsliv behöver tas tillvara.
Omställningen är komplex och kräver ett angreppssätt där insikter och lärdomar tillåts påverka utformningen, vilket även färdplanen behöver spegla. Arbetet hittills visar tydligt på
behovet av ödmjukhet inför att nya insikter medför behov av löpande revidering. Färdplanen kommer därför att successivt uppdateras och utvecklas i samarbete mellan berörda förvaltningar och nämnder. Färdplanen ska dessutom följas upp kontinuerligt för att säkerställa att arbetet fortgår i önskad riktning. Arbete utifrån färdplanen och uppföljning ska integreras i ordinarie styrning och ledningsprocesser.
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Tidsperspektivet för färdplanen är 2027 med en tydligare planering för närmast kommande
år. För alla aktiviteter i färdplanen finns fokusperiod angiven. Med fokusperiod avses tidsperiod för kraftsamling. Som konstaterats ovan är färdplanen inte avsedd att ge en komplett bild utan ska peka ut större förflyttningar som behöver göras. I flera fall behöver aktiviteterna genomföras i samverkan, i vissa fall kan de drivas av en förvaltnings/nämnds
egen kraft. Programstrukturen håller ihop arbetet utifrån planen och tydliggör aktiviteterna
exempelvis genom att formulera uppdrags- eller projektdirektiv. För detta används Region
Gotlands uppdragsmodell respektive projektmodell.
I arbetet har identifierats ett antal perspektiv som särskilt behöver bevakas löpande i omställningsarbetet både avseende vilka aktiviteter som ska göras och hur de utformas: barnrättsperspektivet, utsatta gruppers intresse, god ekonomisk hushållning och ledning/styrning/organisation (systemperspektiv). Dessa benämns horisontell kompass.
Sammanhang och koppling till andra planer och strukturer

Målbilden som inriktning och innehållet i färdplanen behöver synas i andra strategiskt viktiga planer för respektive förvaltning. Programmet har därmed ett ansvar att tidsmässigt
följa årshjulet för ordinarie planarbete. Det som finns i närtid integreras i respektive förvaltnings verksamhetsplan. För det som avser nästkommande treårsperiod strategisk
plan, samt i kompetensförsörjningsplan avseende kompetensmässiga behov kopplat till
omställningen och vad som krävs för ett starkt hälsosystem som klarar att möta medborgarnas behov och den demografiska utvecklingen. Därtill kan i förekommande fall digitaliseringsplan beröras då digitalisering är en viktig del för att klara omställningen.
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Färdplanen går i linje med och bidrar till flera av målen i koncernstyrkortet. Arbetet utifrån
färdplanen går även i linje med program för god, jämlik, jämställd hälsa. Färdplanen går
också väl i linje med, och bidrar till, förverkligandet av den regionala utvecklingsstrategin
”Vårt Gotland 2040”. För att möjliggöra kraftsamling i samverkan med aktörer utanför organisationen Region Gotland är genomförandeprogram social välfärd särskilt viktigt.
Det finns ett nära samarbete gällande arbetet med framtagandet och avsikten är att fortsätta
detta i genomförandet utifrån dessa planer.
Region Gotland är unikt i landet, genom att vara en kommun med landstingsuppgifter och
regionalt utvecklingsansvar, allt i samma organisation och med samma geografiska
avgränsning. Det ger genomförandekraft och möjligheter inom både de regionala och
kommunala uppdragen. Den regionala utvecklingsstrategin är därför en central utgångspunkt för styrningen av Region Gotlands nämnder och bolag. Med Gotlands litenhet blir
det särskilt viktigt att integrera omställningsarbetet med social välfärd i vidare bemärkelse.
Litenheten gör kraftsamling av flera aktörer möjligt på ett unikt vis. Genom att riktningen
för god och nära vård kan synliggöras i genomförandeplan för social välfärd, som vänder
sig till alla utvecklingsaktörer på Gotland, finns möjlighet att skapa en större rörelse än
färdplanen kan göra, som vänder sig till vissa verksamheter inom Region Gotland. Det ger
unika möjligheter att skapa ett hälsosystem där många aktörer driver åt samma håll. Omställningen till god och nära vård adresserar många (inte alla) aspekter av social välfärd.
Färdplanen kan därmed även beskrivas ha rollen som ett av organisationen Region Gotlands styrande dokument för att förverkliga delar i ”Vårt Gotland 2040” utifrån sina förutsättningar och behov.
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Omställningsarbetet är även nära kopplat till nationell struktur för kunskapsstyrning inom
hälso- och sjukvården. Den nationella målbilden för omställningen ”nära vård” är fastslagen i riksdagen och ger riktning för omställningen, dvs anger vad ska uppnås. Flera förändringar gjorts i hälso- och sjukvårdslagen för att stödja omställningen exempelvis avseende
principer för organisering av hälso- och sjukvården. Kunskapsstyrningen är ett tydligt exempel på nationell styrning av hur. Kunskapsstyrningen utgår från hälso- och sjukvårdslagen och evidensläge, samt innehåller ”värdena” i omställningsarbetet ex nära, tillgänglighet,
personcentrerat, fast kontakt, gemensam planering etc. Perspektivet är - hur ny kunskap
kommer till verksamheten och patientmötet på ett effektivt sätt. Även i den lokala målbilden finns tydlig koppling till kunskapsstyrning ”när jag som medborgare på Gotland har
behov av vård och omsorg är den evidensbaserad och utgår från mig, mina behov och
mina förutsättningar. Vården och omsorgen hänger ihop och vården utformas så att jag
upplever att den finns nära mig”. På aktivitetsnivå finns ”integrera arbetet med implementering av patientkontrakt i arbetet med implementering av personcentrerade sammanhållna
vårdförlopp”.
Förflyttningsområde: Involvera medborgare och medarbetare

Omställningen till ett hälsosystem för Hälsa genom hela livet handlar om att i högre grad
utgå från individen, dennes förutsättningar och livssituation. Att i mötet ställa frågan ”Vad
är viktigt för Dig?”. Dialog med medborgaren ska därför föras i olika sammanhang och på
olika nivåer. Dialogen behöver prioriteras utifrån en visshet att det leder till ett bättre resultat och att det därför är välinvesterad tid.
Det ska vara enkelt för medborgare att dela sina erfarenheter och det behöver finnas strukturella förutsättningar för att erfarenheterna ska tas tillvara. Ungefär 10 % av befolkningen
är anställda inom Region Gotland, ca 30 % av den arbetsföra befolkningen, varför det finns
potential i att ha strukturer för att fånga medarbetares erfarenheter, antingen som direkt
mottagare av Region Gotlands tjänster eller som anhörig till någon som är mottagare.
Det behöver också finnas förutsättningar för verksamheter att enkelt involvera medborgare
i utvecklingsarbete som ska göras. Verksamhetsutveckling behöver innefatta involvering av,
och dialog med, medborgare.

Ärendenr HSN 2022/262

Datum 2022-03-25

Medarbetaren är den inom Region Gotland som på systemnivå är närmast medborgaren.
Utan våra medarbetare finns dessutom ingen verksamhet och det blir heller ingen omställning. Medarbetarnas engagemang för omställningen, och förmåga att utgå från medborgaren, är därmed avgörande både för att nå bästa resultat utifrån medborgarens perspektiv
och god kvalitet i verksamheterna.

Page 41 of 62

10 (24)

Region Gotland

[Dokumentets rubrik]

Förflyttningsområde- Involvera medborgare och medarbetare

Fokusperiod

Aktiviteter:
Föra samtal med medborgare utifrån målbilden i både befintliga och nya forum

2022

2023

2024

X

X

X

X

X

X

X

X

Delaktivitet: Uppmärksamma den internationella ”Vad är viktigt för Dig”-dagen 9
juni

Målsättning med aktiviteterna
Sprida kunskap om vad omställningen
handlar om
Möjliggöra lärande om vilka förändringar
som behöver göras

Skapa struktur och kultur för att systematiskt involvera medborgare i verksamhetsutveckling

Medborgarnas erfarenheter och åsikter
ska tas tillvara och integreras i verksamhetsutveckling

Aktivt inhämta medborgares erfarenheter
och åsikter

Medborgarnas erfarenheter och åsikter
ska tas tillvara och integreras i verksamhetsutveckling
Ta tillvara medarbetarnas kreativitet och
kunskap

Föra samtal med medarbetare utifrån
målbilden och skälen för omställning
Delaktivitet: Uppmärksamma den internationella
”Vad är viktigt för Dig”-dagen 9 juni
Sprida information om resultat och aktiviteter som pågår

Visa på den rörelse som sker
Ökad kunskap om omställningen
Inspirera till ytterligare rörelse

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Förflyttningsområde: Ha fokus på hälsa och förebyggande insatser

Det framtida hälsosystemet behöver utformas så att insatser i högre grad syftar till hälsa än
behandling av sjukdom. Förbyggande insatser som stöttar goda levnadsvanor bedöms
kunna förebygga, eller förbättra, 90 procent av sjukligheten i kroniska sjukdomar. Om man
betänker att nästan varannan vuxen svensk har en kronisk sjukdom så blir det tydligt att ett
annat fokus har potential till mycket stor effekt för såväl den enskilde som för samhället.
Goda vanor grundläggs tidigt i livet, skolan har därför en central roll i att stärka hälsan.
Goda relationer, sociala sammanhang och aktiv fritid är andra viktiga byggstenar för god
hälsa.

Ärendenr HSN 2022/262

Datum 2022-03-25

För att ändra beteende och vanor behöver medborgare både kunskap och olika sorters
stöd. Även för den som har insjuknat behövs ett större fokus på hur hälsa kan stärkas. För
att förebyggande arbete ska få verklig effekt behöver det integreras och bli en naturlig del i
basverksamheten Även det förebyggande arbetet ska utgå från evidens och beprövad erfarenhet.
Primärvården bedöms vara den hälso- och sjukvårdsaktör som har bäst förutsättningar att
finnas nära människor över tid, vilket också är viktigt för att fånga individer som tenderar
att inte tillgodogöra sig förebyggande insatser i samma omfattning. En stärkt primärvård bidrar till jämlik vård. Riksdagen har fattat beslut om ett nationellt grunduppdrag för primärvården. Grunduppdraget består av fem delar bland annat förebyggande insatser på individuell nivå och befolkningsnivå samt samordningsansvar där det är mest ändamålsenligt.
Uppdraget åläggs regioner och kommuner. Idag finns inte en lokal samsyn kring vilka verksamheter som har uppdrag på primärvårdsnivå inom Region Gotland. Det är vanligt att pri-
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märvård likställs med vårdcentraler, vilket är en feltolkning även om en stor del av den primära vården hanteras där. Flera verksamheter vittnar om att hälsofrämjande och förebyggande arbete ofta prioriteras ned till förmån för mer akuta frågor. Det behövs en gemensam strategisk planering för den primära vården. Förväntningar på verksamheter som förväntas ta ett särskilt ansvar måste tydligt framgå i respektive uppdragsbeskrivning. Region
Gotland har, både utifrån särställningen som region/kommun samt litenheten, en särskild
möjlighet att ta fram integrerade lösningar utifrån befolkningens behov. Kanske särskilt intressant på områden som tenderar att vara ”allas eller ingens” verksamhets naturliga ansvarsområde. Att använda denna möjlighet på bästa sätt bör ingå i den strategiska planeringen.
För att åstadkomma förändring i mötet med medborgaren behövs också ändrat förhållningssätt och andra arbetssätt inom vården, oavsett vårdnivå, och omsorgen.
Som konstaterats tidigare börjar god hälsa i medborgarens vardag och inte i sjukvården.
Aktörer som finns människors vardag är centrala för att främja hälsa. Som tidigare nämnts
är samarbetet kopplat genomförandeprogram social välfärd ett viktigt sätt att planmässigt
nå aktörer utanför organisationen Region Gotland. Sett till de förvaltningar som färdplanen
omfattar så är exempelvis kultur och fritid en viktig samverkanspart för stärkt hälsa och förebyggande insatser, ett samarbete med programledningen har påbörjats.
Förflyttningsområde- Ha fokus på hälsa och förebyggande insatser:
Aktiviteter:
Målsättning med aktiviteterna:
Ta fram en regiongemensam primärvårdsplan
Delaktivitet: Ta fram gemensam målbild
kring vilka behov och volymer primärvård
hemsjukvården förväntas hantera

Ärendenr HSN 2022/262

Datum 2022-03-25

Delaktivitet: Ta fram en gemensam målbild av en sammanhållen evidensbaserad
stegvis vård kopplat till psykisk ohälsa
samt vilka behov och volymer som finns
lokalt
Delaktivitet: Ta fram en gemensam målbild för samarbetet mellan primärvård
och primärvårdsnära verksamhet kopplat
till barn och unga
Revidering av uppdraget för vårdcentralerna formulerat i Krav- och kvalitetsboken, bland annat särskilt avseende ansvar för hälsofrämjande insatser, samordningsansvar och ansvar för insatser kopplat till psykisk ohälsa.
Revidering av uppdrag för hemsjukvården, formulerat i uppdrag och kvalitetskrav för hemsjukvård, bland annat särskilt slå fast vikten av förebyggande insatser

Gemensam långsiktig strategisk planering för det gemensamma åtagandet
primärvård
Primärvården som stark bas i hälsooch sjukvårdssystemet

Tydliggöra förväntningarna på vårdcentralerna inom dessa områden

Fokusperiod
2022
2023
X
X

2024
X

X

X

X

X

X

X

Primärvården som stark bas i hälsooch sjukvårdssystemet

Tydliggöra förväntningar på hemsjukvården avseende deras roll gällande fokus på hälsa och förebyggande insatser
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Beskrivning till medborgare om vad de
kan förvänta sig i mötet med hälso- och
sjukvårdssystemet och vad de kan förvänta sig under omställningsresan
Testa hälsoprojekt i samverkan på primärvårdsnivå och i samskapande med individer projekten riktas till
Beskriva hur rehabiliteringsinsatser ska
erbjudas till patienter med rehabiliteringsbehov
Tydliggöra elevhälsans roll och förutsättningar för att stärka en god hälsa hos
medborgarna på Gotland

Primärvården som stark bas i hälsooch sjukvårdssystemet
Skapa engagemang hos medborgare
om vad omställningen ska resultera i

X

X

X

I småskalighet testa nya arbetssätt för
att främja hälsa

X

X

Erbjuda samordnad och personcentrerad rehabilitering

X

X

Integrera hälsoperspektivet tidigt i
människors liv för att förbereda blivande vuxna med ett bra perspektiv på
hur man kan påverka sin hälsa

Sprida information inom berörda förvaltningar om hälsans bestämningsfaktorer
och hälsoklyftor
Utveckla strukturer och rutiner för samverkan avseende hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande frågor inom Region Gotland
Ökad fysisk rörelse bland medarbetare
inom Region Gotland

Ökad kunskap om vad som påverkar
hälsa samt hur hälsoklyftorna särskilt
behöver minska

Ökad rörelse under skoltid

X

X

X

X

X

Fler medarbetare når rekommenderade
nivåer för fysisk aktivitet

X

X

X

Fler barn och unga når rekommenderade nivåer för fysisk aktivitet
Jämlik hälsa på lika villkor

X

X

X

Förflyttningsområde: Stärka individens egen kraft och förmåga

Ärendenr HSN 2022/262

Datum 2022-03-25

Individens egen kraft ska tas tillvara på ett bättre sätt. Alla, oavsett situation, har egna förmågor. Den egna kraften kan stärkas på en mängd olika sätt. Det kan handla om digitala
verktyg för att göra medborgaren mer delaktig. Att, i samarbete med Inera, skapa första linjens digitala vård är en del av omställningen till god och nära vård. Digitala kontaktvägar
ökar tillgängligheten, underliggande standardiserade och evidensbaserade bedömningsunderlag bidrar till en mer jämlik vård.
Digitala verktyg passar inte alltid alla, men genom att följa devisen ”digitalt först fysiskt när
det behövs” så frigörs resurser. Första linjens digitala vård består av flera olika delar: 1177
via webben och genom app, invånartjänster/e-tjänster samt 1177 telefoni. Till första linjens digitala
hälso- och sjukvård ska medborgare kunna vända sig för att sedan lotsas till egenvårdsråd,
digitala vårdbesök eller till tidsbokning inom primärvården. En förstärkning av 1177 vårdguiden är ett viktigt steg för en ökad närhet till vården i hela landet.
För en individ utan vård- eller omsorgsbehov kan det handla om lättillgängliga råd om goda
levnadsvanor. Lättare åkommor kan individen hantera själv med egenvård. Egenvård har
en stor plats även vid kroniska sjukdomar, då ofta i samverkan med vården eller omsorgen.
För den med komplexa behov kan det handla om att utforma en överenskommelse mellan
individen samt vården och omsorgen där det är tydligt vad individen, med hjälp av sina nätverk, gör för att stärka sin egen hälsa samt vad vården och omsorgen gör. Utgångspunkten
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är individens behov, livssituation och förutsättningar. Genom samverkan mellan aktörer
som har förutsättningar att stärka hälsa kan den egna kraften stärkas ännu mer.
En grundläggande förutsättning för individen som påverkar den egna kraften och förmågan, är tillgång till bostad. Bostadsbristen är idag stor och hårdast drabbas utsatta medborgare med till exempel beroendeproblematik och försörjningssvårigheter. Det finns en risk
för ökad utsatthet i form av hemlöshet och därpå följande risk för att dessa personer utvecklar en social problematik. Det finns behov av att tydliggöra vilken verksamhet som har
bostadssocialt ansvar inom Region Gotland.
Förflyttningsområde- Stärka individens egen kraft och förmåga:

Fokusperiod

Aktiviteter:
Implementera första linjens digitala
hälso- och sjukvård

Målsättning med aktiviteterna:
Stärkta förutsättningar för hälsa och
egen omsorg

2022
X

Delaktivitet: Öka kunskapen hos medarbetare om vilka tjänster och system som
finns samt vilka möjligheter dessa erbjuder

Ökad delaktighet för medborgare och
patienter

Delaktivitet: Öka användandet av tjänster
som ingår i 1177-konceptet, och övriga
tjänster i Ineras portfölj
Delaktivitet: Ta fram en plan för vilka
1177-tjänster som ska prioriteras (utgå
från den plan som Inera har tagit fram
tillsammans med regionerna)

X

X
Fler patienter kommer till rätt vårdnivå
direkt
Standardiserade och evidensbaserade
råd – jämlik vård

X

X

Effektivare resursanvändning

X

Delaktivitet: Tydliggörande i vilken information som ska publiceras på 1177.se respektive på gotland.se.

Datum 2022-03-25

2024
X

Förbättrad tillgänglighet till första linjens hälso- och sjukvård

Delaktivitet: Översyn av organisationen
för implementering och förvaltning av
1177-tjänster

Ärendenr HSN 2022/262

2023
X

X

Delaktivitet: Tydliggöra 1177 telefoni som
en del i konceptet första linjens digitala
hälso- och sjukvård
Medarbetare utbildas i första hjälpen i
psykisk hälsa (MHFA)

Ökad kunskap om psykisk hälsa samt
minska fördomar och stigmatisering

X

Ta fram en modell för att stödja hälsosamma levnadsvanor hos medarbetare

Ge medarbetare verktyg att identifiera
och hantera psykisk ohälsa hos andra
Skapa förutsättningar för goda levnadsvanor hos medarbetare

X

X
X

X

Förflyttningsområde: Samordnad vård och omsorg, nära individen

Vården och omsorgen måste hänga ihop och vara begriplig för individen. Det innebär att
vården och omsorgen inom flera områden behöver samverka i än högre grad än idag på så-
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väl strategisk som operativ nivå. Samordning innebär också att en del av den komplexitet
som många patienter vittnar om, som ibland uttrycks som att ”man måste vara frisk för att
orka vara sjuk” behöver flyttas från den enskilde till att hanteras av vården och omsorgen.
Digitala verktyg ska stödja samordningen så den kan ske effektivt.
Nära behöver utgå från individen. För någon innebär nära att snabbt kunna få råd och
stöd, för någon annan kan det vara att ha en fast vårdkontakt som känner mig och min historia. Nära kan innebära tillgänglighet i olika former: fysiska och digitala möten, kontaktmöjligheter eller öppettider. Vården ska kunna erbjuda flera tjänster för samma behov som
patienten själv kan anpassa efter situation och behov. Hur stort ansvar var och en kan och
vill ta varierar över tid och situation då egen kraft är en färskvara. Nära handlar för dem
mer med komplexa behov ofta om relationer och möjlighet till kontinuitet, trygghet, samordning och rätt kompetens. För att kunna bygga relationer är en god kontinuitet en förutsättning. Kontinuitet gynnar personligt ansvarstagande, är relationsskapande och leder till
ökad trygghet i befolkningen. Kontinuitet i vården kan utgå från en fast läkarkontakt, en
fast vårdkontakt eller ett helt vårdteam med flera olika professioner. Nära kan också handla
om den fysiska platsen där vården i högre grad behöver kunna anpassa var vården utförs
med utgångspunkt från vad som blir bäst för patienten.
Patientkontrakt är ett strukturerat sätt att öka samskapandet mellan patient och hälso- och
sjukvården. Kärnan är en överenskommelse mellan patienten och vården som säkerställer att
allt hänger ihop och utgår från vad som är viktigt för patienten. Där det är tydligt vad patienten gör, själv eller med hjälp av sina nätverk, för att stärka sin egen hälsa samt vad vården
gör. Patienten vet alltid sitt nästa steg och är delaktig i sin hälsa och vård, tider bokas i samråd. Patienten känner trygghet i en sammanhållen planering och får vid behov stöd av fast vårdkontakt. Den fasta vårdkontakten hjälper till med samordning av vården. I patientkontrakt ingår även hälsofrämjande och förebyggande insatser. Den fasta vårdkontakten ska utses utifrån individens behov och kan vara olika yrkeskategorier t ex distriktsköterska, fysioterapeut eller
administrativ funktion.
Nationellt finns förslag om krav på fast omsorgskontakt inom hemtjänsten. Syftet är liksom med den fasta vårdkontakten trygghet och kontinuitet för individen och hjälp med
samordning.

Ärendenr HSN 2022/262

Datum 2022-03-25

Fast läkarkontakt i primärvården syftar också till att öka kontinuiteten i vården. Fast läkarkontakt ska på sikt kunna erbjudas alla som vill ha det. Initialt är fokus särskilt på patienter
med komplicerade/komplexa behov. En särskild målgrupp är därför äldre på särskilt boende.
I omställningen till en god och nära vård betonas återkommande vikten av att nyttja digitaliseringens möjligheter. Digitala stöd ska även stödja nya effektiva arbetssätt exempelvis genom att medarbetare har tillgång till rätt information för att göra bra bedömningar och ge
adekvata insatser.
Nationellt pågår beredning av förslag kring förbättrad vård för personer med samsjuklighet.
Hur de förslag och bedömningar som utredningen lyfter fram bör omhändertas på Gotland
behöver analyseras och konkretiseras.
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En annan del av samordning avser ett förhållningssätt där det är naturligt att aktivt bidra
för att stärka andra delar av processen än där min verksamhet/mina arbetsuppgifter finns.
Att samverka över organisatoriska gränser, ha tillit ta andras kompetens och se sin del i ett
större sammanhang.
Förflyttningsområde- Samordnad vård och omsorg, nära individen:

Fokusperiod

Aktiviteter:
Stärka den digitala och fysiska tillgängligheten till primärvården

2022
X

2023
X

X

X

Målsättning med aktiviteterna:
Utveckla och förbättra tillgänglighet till
primärvården

2024
X

Erbjuda olika kontaktvägar till primärvården
Ökat förtroende för vårdcentralen
I samskapande med patienter implementera patientkontrakt

Personer med omfattande och komplexa vårdbehov ska erbjudas patientkontrakt

Tydliggöra förväntningarna på rollen fast

vårdkontakt
Öka antalet individer som har fast vårdkontakt i den primära vården (hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen)

Ökad patientupplevd trygghet och delaktighet
Ökad patientupplevd kontinuitet

X
X

X

Ökat fokus på att stärka hälsa

Integrera arbetet med implementering av
patientkontrakt i arbetet med implementering av personcentrerade sammanhållna vårdförlopp

X

Tydliggöra och sprida information om innebörden av patientkontrakt

Ökad kunskap om patientkontrakt såväl
internt som externt

Öka antalet individer som erbjuds fast läkarkontakt med särskilt fokus patienter
med komplicerade/komplexa behov

Ökad patientupplevd kontinuitet med
fokus på särskilt sårbara

X

X

X

Ärendenr HSN 2022/262

Datum 2022-03-25

Behov av färre akuta sjukhusinläggningar

Säkerställa fullt användande av möjligheter inom befintlig lagstiftning för informationsdelning

Uppnå nationella målnivåer för fast läkarkontakt
Säkerställa möjlighet till styrning och
aggregerad uppföljning utifrån kontinuitet
Informationen följer patienten genom
vårdflödet – förbättrad kontinuitet och
ökad patientsäkerhet

Öka kunskapen hos medarbetare om den
juridik som möjliggör informationsutbyte

Enklare för medarbetare att göra rätt –
ökad trygghet

Utveckla rutiner för systematisk uppföljning av kontinuitet
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Revidering av processen för utskrivning
från slutenvård
Utveckla samordnad palliativ sjukvård i
ordinärt boende
Etablera forum för att skapa dialog och
samsyn i vårdprocesserna med koppling
till kunskapsstyrning
Genomlysning av vårdprocessen för barn
och vuxna med autismspektrumtillstånd

Stärkta förutsättningar för verksamhetsutveckling
Sammanhållen vårdprocess
Erbjuda sammanhållen individuell plan
(SIP) i hemmet
Erbjuda palliativ specialiserad sjukvård
till personer med andra diagnoser än
cancer
Vårdprocesser som utgår från individen
och är evidensbaserade
Samsyn mellan berörda aktörer
Ta tillvara på patienter/brukares/anhörigas erfarenheter
Vårdprocess som utgår från individen
och är evidensbaserad
Samsyn mellan berörda aktörer

X

X

X

X

X

Former och förutsättningar för omställningsarbetet på Gotland
Tillsättning av programstruktur

Gotlands förutsättningar med region och kommun i samma organisation ger oss unika
möjligheter att integrera flera perspektiv i omställningsarbetet. Det är tydligt att detta är en
unik fördel att vara rädd om och göra det mesta möjliga av till förmån för de som bor på
Gotland. Gemensam styrning och ledning är en förutsättning för att omställningen ska
lyckas.
En programstruktur med programledning och styrgrupp har tillsatts under hösten 2020
med ansvar för att omställningen genomförs. I styrgruppen finns hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildning- och arbetslivsförvaltningen samt regionstyrelseförvaltningen representerade. För att få ytterligare kraft i omställningsarbetet har en programledningsgrupp tillsatts. Även här är de fyra ovan nämnda förvaltningarna representerade. Deltagarna är utsedda utifrån att de i ordinarie funktioner har roller som förändringsledare, ingår i ordinarie ledningsgrupper och har mandat att fatta beslut. Deras uppdrag i
programmet är att ha ett regionalt helhetsperspektiv.

Ärendenr HSN 2022/262

Datum 2022-03-25

Programmet formulerar uppdrag till befintlig verksamhet och följer upp genomförande. I
vissa fall sker även genomförande inom programstrukturen. Befintliga regionala samverkansstrukturer särskilt kring barn/unga, vuxna/äldre, e-hälsa och social välfärd har centrala
roller i att bidra i det konkreta genomförandet av färdplanen. Under 2021 har Regional plan
för psykisk hälsa reviderats i nära samarbete med programledningen. Utformningen av den
reviderade planen utgår numera från färdplanens struktur. Ett nära samarbete kommer att
fortsätta i genomförandet av planerna.
Hur ska omställningen gå till

Att aktivt lära av egna och andras erfarenheter och goda exempel är centralt. SKR stöttar
regionernas och kommunernas arbete på olika sätt bland annat genom att sprida goda exempel och tillhandahålla kunskapsbas inom olika områden. I det regionala arbetet används
särskilt kunskap om att driva förändringsarbete i komplexa system.
Arbetet utgår från ett systemperspektiv och genomförs i en öppen process med mycket
dialog. Det är eftersträvandevärt att dialogerna sker med deltagande över organisatoriska
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gränser och inkluderar medborgare. Programmet strävar även efter att fånga, synliggöra
och bygga på de goda idéerna och de goda exemplen. Små förändringar i rätt riktning på
alla nivåer och i många delar av berörda verksamheter ger stor kraft och förflyttning.
Identifiera och träna förmågor som krävs för att nå målet

Omställningen till god och nära vård handlar om en systemomställning som även brukar
benämnas paradigmskifte. Att göra en systemomställning innebär per definition att systemet behöver ändras, gränser prövas och flyttas. Det är rimligt att anta att en sådan omställning kommer att innebära att kräva nya förmågor av Region Gotland som organisation.
Genom att utgå från frågan ”vilka förmågor behöver vi för att nå målbilden?” är syftet
dessutom att skapa långsiktig hållbarhet.
För att identifiera och träna förmågor som bedöms viktiga för att klara omställningen och
nå målbilden i god och nära vård bör programledningen systematiskt utgå från detta förhållningssätt,
med särskild tyngdpunkt i den kunskapsbas som SKR tillhandahåller kring komplexa förändringar. Därigenom är det sannolikt att det kommer att uppdagas systemproblem som
behöver adresseras för att omställningen ska lyckas.
SKR stödjer regionernas och kommunernas omställning på olika sätt bland annat genom
att tillhandahålla ett digitalt ledarskapsprogram kopplat till omställningen till Nära vård.
Programmet är indelat i fyra moment: formera oss, komma i görande, bli uthålliga samt internationell utblick. För att skapa förankring av och engagemang för omställningsarbetet
lokalt och samla inspel för det fortsatta arbetet prövas under våren 2022 ett arbetssätt med
temadialoger riktade till dem som går eller har gått SKR ledarskapsprogram. De som gått
programmet är en viktig målgrupp för programledningen att ha kontinuerlig dialog med.
Framgångsfaktorer som är särskilt viktiga och strategier för att adressera dem

Ärendenr HSN 2022/262

Datum 2022-03-25

I ett så pass stort och omfattande förändringsarbete finns framgångsfaktorer som är särskilt
viktiga och som behöver adresseras. I flera fall finns ovan aktiviteter för att adressera dessa.
Framgångsfaktorerna kommer sannolikt att till del variera över tid beroende på vad som är
aktuellt att genomföra. Framgångsfaktorer som bedöms särskilt centrala:
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Framgångsfaktorer

Strategier

ingen "quick-fix", långsiktigt lokalt ägarskap behövs på såväl tjänstemannanivå som politisk nivå.

Bygga på ordinarie strukturer och integrera omställningsarbetet i ordinarie verksamhet, inte skapa parallella spår. Aktivt involvera. God förståelse och insikt i behovet av förändring och målbilden är avgörande.

Uthållighet över tid och på flera nivåer - det finns

Personcentrering och involvering av medborgare
– avgörande för resultatet är att de som det
handlar om involveras, gäller såväl individuell som
strukturell nivå. I detta sammanhang viktigt att
poängtera skillnaden på att få information om något och att ges möjlighet att vara delaktig och påverka innehållet i en process. Viss förståelse och
insikt i behovet av förändring och målbilden är avgörande.

Involvering av medarbetare – på motsvarande
sätt som det är avgörande att medborgare involveras är det avgörande att involvera medarbetare. Det är i mötet mellan medborgare och medarbetare värdet skapas. Det blir ingen hälso- och
sjukvård eller omsorg utan medarbetarna. Medarbetare måste ges goda förutsättningar. Viss förståelse och insikt i behovet av förändring och
målbilden är avgörande.

Prioritera tydliga aktiviteter och säkerställa genomförande. Kommunikationsinsatser är av central betydelse.

Finansiering - en förutsättning både på kort som

På kort sikt verka för att medel som tillskjuts i form
av överenskommelser kopplat till omställning till god
och nära vård förbehålls aktiviteter utifrån färdplanen. På lång sikt behöver finansieringsfrågor lyftas i
ordinarie budgetprocess. Förmågan att värna resursmässigt utrymme för omställning samtidigt med
ökad efterfrågan utifrån reella ökade behov är fullständigt avgörande för omställningsarbetet. Se även
särskilt avsnitt.

Samverkan, samarbete och lärande - på såväl or-

Datum 2022-03-25

Fortsatt bred dialog på olika nivåer och mycket lyssnande, aktivt involvera. Kommunikationsinsatser är
av central betydelse.

Orka kraftsamla och kunna ta tydliga steg

lång sikt. På kort sikt för att kunna göra och för
hållbarhet över tid måste omställningen synas i
budgetarbetet.

Ärendenr HSN 2022/262

Bred dialog och mycket lyssnande, aktivt involvera,
se specifikt temaområde. Kommunikationsinsatser
är av central betydelse.

ganisatorisk nivå, genom tydliga strukturer för
samverkan, som på verksamhetsnivå arbeta tillsammans. Lära av egna och andras goda exempel.

Ett hälsosystem som hänger ihop och är tydligt
för medborgaren – som fokuserar på hälsa och
förebyggande insatser och utgår från individens
behov och situation.

Verka för ökad samverkan. Aktivt omvärldsbevaka,
såväl internt som externt, och dela goda exempel
exempelvis genom SKR nätverk.

Beskriva vad man som medborgare ska kunna förvänta sig i mötet med hälso- och sjukvårdssystemet
och vad man kan få hjälp med vart. Kommunikationsinsatser är av central betydelse.

Som nämnts ovan är det flera andra utvecklingsarbeten inom Region Gotland som dessutom skapar förutsättningar i linje med målbilden särskilt avseende gemensam organisa-

Page 50 of 62

19 (24)

Region Gotland

[Dokumentets rubrik]

tionskultur och helhetssyn, förändringsförmåga och ledarskap samt kvalitetsorientering.
Dessa pågår parallellt varför det inom ramen för färdplanen inte finns någon särskild strategi för att adressera dessa.
Riskbedömning

Några identifierade risker som kan göra att målbilden eller förflyttningen inom temaområdena inte förverkligas:
 Strategin införlivas inte i strategiskt viktiga planer och blir ett arbete vid sidan om
det dagliga arbetet i verksamheterna.
 Chefer upplever otillräckligt stöd för att leda omställningsarbetet.
 Utvecklingsarbetet kommer i skymundan av den dagliga produktionen.
 Kultur och starka traditioner som vill bevara gamla strukturer.
 Oförmåga att involvera och skapa engagemang hos medborgare och medarbetare.
 Otillräcklig samverkan internt mellan verksamheter såväl som med andra vårdgivare
och olika aktörer.
 Oförmåga att behålla angelägenhetsgrad och motivation till omställning över tid.
Politisk delaktighet och förankring

Ett politiskt ägandeskap är avgörande för att omställningen ska lyckas. God förståelse och
insikt i behovet av förändring och vad målbilden handlar om är därför centralt. Utbildningsinsatser bedöms behövas på basnivå – för förtroendevalda inom Region Gotland och
specifikt kopplat de politiska forum som beslutat verka i linje med målbilden och genomföra aktiviteterna i färdplanen. Detta för att skapa förutsättningar i berörda politiska forum
att diskutera vad omställningen konkret innebär för dem, på vilket sätt de kan och bör bidra i linje med målbilden inom sitt verksamhetsområde samt vilka frågor som behöver adresseras. I förekommande fall kan fördjupningstillfällen behövas kring ett särskilt område.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillhandahåller ett digitalt ledarskapsprogram Nära
vård som riktas till förtroendevalda och tjänstepersoner med syfte att fylla på med kunskaper i att leda storskalig förändring.

Ärendenr HSN 2022/262

Datum 2022-03-25

Program God och nära rekommenderar att berörda nämnder i sina forum har omställningen till god och nära vård som en återkommande punkt på sina agendor.
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För att omställningen ska lyckas behövs också en långsiktighet som står sig över enskilda
mandatperioder, bred dialog och förankring är därför centralt. Omställningen kommer att
utmana nuvarande strukturer och innebära behov av prioriteringar. En samsyn om den
långsiktiga inriktningen, målbilden, är en förutsättning. En nära transparant dialog mellan
förtroendevalda och tjänstemän är centralt. För möjlighet till gemensamma bilder har ett
gemensamt informationsforum skapats. Presidierna från berörda politiska forum och representanter från politiska partier i regionfullmäktige som inte är representerade i presidierna
bjuds in att delta. Beslut hanteras fortsatt i ordinarie strukturer.
Förtroendevalda har dessutom en särskilt viktig roll i att bära målbilden i dialogen med
medborgare. Förtroendevalda har även en viktig roll vad gäller att minska gapet mellan
medborgarnas förväntningar på vad välfärdssamhället ska erbjuda och vilket ansvar den enskilde medborgaren behöver ta.

Ärendenr HSN 2022/262

Datum 2022-03-25

Medarbetarperspektivet

Utgångspunkten i omställningen är medborgaren. Det blir dock ingen verksamhet utan
medarbetarna. Det innebär att stärkta förutsättningar, hållbar arbetsmiljö och ett hållbart
arbetsliv ingår i omställningsarbetet. På Gotland är drygt 10 procent av befolkningen dessutom anställda inom Region Gotland (ca 30 % av den arbetsföra befolkningen). Det innebär dubbla skäl varför medarbetarperspektivet är viktigt att beakta i omställningsarbetet.
Inom HR-området finns flera pågående utvecklingsinsatser som skapar förutsättningar och
driver förflyttningen i linje med målbilden exempelvis strategiskt hållbar bemanning (insatser för att attrahera och behålla medarbetare), breddad rekrytering (Norma), arbete med att
sänka sjuktal, heltidsresan och utbildning av chefer i förändringsledning. Frågor kopplat till
strategisk kompetensförsörjningen och omställningen till ett hälsosystem för Hälsa genom
hela livet bör synas i respektive kompetensförsörjningsplan. De fackliga representanterna är
därför en viktig samarbetspart, dialog sker inom ramen för samverkansstrukturerna.
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Sett till genomförandet av omställningen är följande pågående aktiviteter inom HR-området särskilt viktiga att samverka kring:
Organisationskultur- en genomlysning har pekat på fyra behov: ökad samverkan över grän-

ser, från försiktighet till tillit, lärande och utveckling samt stolthet och helhetsförståelse.
Dessa delar är alla högst centrala framgångsfaktorer för omställningsarbetet. Det visar på
behov av att fortsätta det påbörjade organisationskultursarbetet. Arbetet kan med fördel
knytas närmare omställningsarbetet för att bli konkret och ge ytterligare kraft åt omställningen.
Stärkt medarbetarskap- inom förflyttningsområdet "involvera medborgare och medarbe-

tare" finns aktiviteten "föra samtal med medarbetare utifrån målbilden och skälen för omställning" med målsättningen att ta tillvara medarbetarnas kreativitet och kunskap. Aktiviteten fokuserar på specifikt på omställningsarbetet. Engagerade och delaktiga medarbetare
som förstår sin roll är förstås en grundläggande förutsättning för all verksamhet. Det finns
därför goda skäl för nära samverkan.
Hälsofrämjande insatser – mot bakgrund att så stor andel av Gotlands befolkning är an-

ställda inom Region Gotland finns goda skäl att samverka kring hälsofrämjande insatser
riktade till medarbetare. Det bidrar såväl i riktning mot målbilden, som till hållbar arbetsmiljö och hållbart arbetsliv liksom stärker Region Gotland attraktivitet som arbetsgivare.
Chefers förutsättningar – i omställningsarbetet har det blivit tydligt att chefers förutsätt-

ningar behöver stärkas. Cheferna hamnar ofta i att både hantera nuvarande systemreaktioner exempelvis i form av bemanningssvårigheter och är samtidigt nyckelpersoner i att leda
omställningen för att få genomslagskraft i verksamheterna. Det finns behov av att exempelvis se på frågor som verksamhetsnära stöd och gemensamma riktlinjer för omfattning av
uppdrag för att stärka förutsättningarna att lyckas med omställningen.

Ärendenr HSN 2022/262

Datum 2022-03-25

Finansiering och finansiell påverkan

Region Gotland har i andra sammanhang beskrivit att ö-läget innebär att verksamhet behöver finnas som befolkningsmängden i sig inte motiverar, vilket medför stor utmaning att ha
förmåga att upprätthålla och resurssätta välfärdssystemet lokalt. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har med 2018 års produktion som bas beräknat att förväntad befolkningsförändring till 2027 innebär behov av motsvarande en ytterligare slutenvårdsavdelning och ca
sju procents ökning av verksamhet inom öppenvård inklusive akutmottagning. Nuvarande
system är hårt ansträngt vilket blivit även tydliggjorts under pandemin. Resursbrist upplevs
i flera avseenden: tidsbrist för befintliga medarbetare, bemanningssvårigheter, lokalmässigt
och ekonomiskt underskott (exklusive statsbidrag). Systemreaktionerna som visar på behoven av omställning är naturliga och uppenbara. Behovet är stort både av att ställa om hur
vården och omsorgen utformas och att minska inflödet till hälso- och sjukvården, både för
den enskildes skull och samhällets.
Omställningen till god och nära vård handlar alltså primärt om att ställa om för att klara
välfärden och arbeta effektivt. Omställningen till hälsosystem för Hälsa genom hela livet är
inte formulerat som ett besparingsuppdrag. Samtidigt ska poängteras att mycket av det som
ligger inom ramen för omställningsarbetet t ex förebyggande insatser, aktiv involvering av
individen och digitalisering etc bedöms innebära bättre resurseffektivitet. Vilka finansiella
konsekvenser omställningsarbetet innebär behöver successivt belysas. Det handlar dels om
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behov av kortsiktig finansiering för att ta ”puckel kostnader”, finansiera införandeperioder
innan effekter ses och möjliggöra att testa nya arbetssätt etc. Det finns också behov av stadigvarande stärkt finansiering och prioritering av hälsofrämjande insatser. Idag vittnar flera
verksamheter om att hälsofrämjande och förebyggande arbete ofta prioriteras ned till förmån för mer akuta frågor. Denna omdisponering behöver alltså ske inom förvaltningarna,
både avseende ekonomi och i praktisk verksamhetsplanering, och på regionövergripande
nivå för att förändring ska ske. Vikten av att omställningsarbetet integreras i ordinarie styroch ledningsprocesser är uppenbar. Särskilt utmanande är prioritering av insatser som kan
göras inom en verksamhet/förvaltning och där utfallet ses i annan verksamhet. Det kräver
helhetssyn. Svårigheten är förstås att värdera vilka insatser som behöver prioriteras. Vägledande bör vara insatser som skapar ett långsiktigt starkt hälsosystem.
Enkelt uttryckts finns två sätt att finansiera omställningen: med egna medel eller med externa medel. En viktig aspekt är tidsperspektivet dvs behövs finansiering för en kort period
eller stadigvarande. Statens sätt att skapa förutsättningar för omställning är kortsiktiga medel i form av statsbidrag. Exempelvis överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Även andra myndigheter som Socialstyrelsen och Skolverket
fördelar medel. Tydligast ses i dagsläget satsningar på vård och omsorg. Dessa stadsbidrag
är ofta styrda till ett specifikt område, ibland även med detaljerade krav på vad medlen ska
användas till. Ibland finns möjlighet till bredare användning. Respektive politiskt forum har
fattat beslut om att verka för omställning i linje med målbilden inom sitt verksamhetsområde och att genomföra aktiviteterna i färdplanen. Programstrukturen vill i sammanhanget
framhålla vikten av att medel som tillskjuts i form av stadsbidrag särskilt förbehålls respektive förvaltnings arbete i linje med målbilden och genomförandet av aktiviteterna i färdplanen. Att vissa stadsbidrag ger möjlighet till bredare användning utifrån lokala behov är en
möjlighet att tillvarata inom ramen för programmet. Detta innebär också behov av att, i
olika grad beroende på stadsbidragets utformning, samordna programarbetet med framtagandet av handlingsplaner utifrån stadsbidragen.
Stadsbidragen är dock att betrakta som tillfälliga. Programmet har därför ett särskilt ansvar
att beakta att aktiviteter inte leder till långsiktigt ofinansierad verksamhet. För att säkra
långsiktighet ansvarar respektive förvaltning/nämnd för att signalera förändringar/behov i
ordinarie budgetprocess.
För 2021 utgick följande statsbidrag som bedöms vara i linje med målbilden för omställningen:

Ärendenr HSN 2022/262

Datum 2022-03-25















God och nära vård - En omställning av hälso- och sjukvård med primärvården som nav
Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention
Satsningen äldreomsorgslyftet
Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården
Ökad tillgänglighet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors
hälsa
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer (stärkt äldreomsorg)
Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider
Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 2021 (återhämtningsbonus)
Sammanhållen, jämlik och säker vård
Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar
Motverka ensamhet bland äldre samt öka kvalitet i vårdens och omsorgen om personer med demenssjukdom
Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer
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Utökad läkarkompetens i äldreomsorgen
Likvärdig skola

Nationellt läggs stort fokus på omställning av vård och omsorg. Överenskommelsen ”God
och nära vård - En omställning av hälso- och sjukvård med primärvården som nav” har en
särskild roll i omställningsarbetet. Överenskommelsen riktar sig till både region och kommun och ett så kallat särskilt insatsområde fokuserar på samverkan mellan dessa parter. Det
är också kopplat till denna överenskommelse som region och kommun förväntas redovisa
det sammantagna omställningsarbetet. För 2022 innehåller denna överenskommelse även
en bilaga om strategisk samverkan mellan Socialdepartementet och SKR.

Ärendenr HSN 2022/262

Datum 2022-03-25

Finansiella principer inom program god och nära:
- Ansvarsfullt användande av resurser.
- Inte understödja uppbyggnad av långsiktigt ofinansierad verksamhet.
- Välja aktiviteter där förutsättningar är goda, inte understödja ”tomtebloss” aktiviteter som snabbt dör ut.
- Vid förändrade uppdrag ska resursfrågan belysas.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Elisabeth Pettersson, verksamhetsspecialist

Ärende GVN 2022/84
Datum 10 mars 2022
Sida 1 (4)

Mottagare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Information. Barnkonventionen och hedersförtryck
Förlag till beslut

Informationen tas emot.

Sammanfattning

Förvaltningen fick i uppdrag från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(GVN) 2021 att redovisa hur verksamheterna arbetar med bankonventionen
och hedersförtryck. Genomgående för verksamheterna inom GVN visar aktivt
arbete med att implementera och konkretisera barnkonventionen kring
mänskliga rättigheter. Elevhälsoteam alternativt annan utsedd grupp ansvarar
för att hålla ihop värdegrundsarbetet som bygger på att skapa trygghet och
stärka identiteten.
Arbetet kring hedersförtryck är ett område som prioriteras inom nämndens
samtliga verksamheter. Elevhälsoteam och eller annan ansvarig grupp har
specifikt uppdrag att finnas nära och stötta elever/studerande.
Arbetet sker direkt i undervisningen samt riktade insatser. Lärarnas ökade
kunskaper sker via utbildning, föreläsningar och litteratur.
Ärendebeskrivning

För att kunna redovisa för nämnden hur förvaltningen arbetar med
bankonventionen och hedersförtryck. Har förvaltningen intervjuat ledningen
vid berörda verksamheter inom GYN. Verksamheterna har fått svara på frågan
hur arbetar ni med barnkonventionen och hedersförtryck? Nedan redovisas
respektive avdelning svar.
Gymnasiet

Barnkonventionen
Är ett levande dokument – ett främjande värdegrundsarbete som genomsyrar
hela skoldagen. Med en tydlig styrkedja genom organisationen och via
kompetent personal med elevkunskap tas beslut som gynnar eleven.
Den årliga elevenkätens resultat ligger till grund för likabehandlingsgruppens
fortsatta arbete.
Pilotprojekt sedan ht -21. Två förstelärare har i uppdrag att ta fram och
implementera ett pedagogiskt värdegrundsmaterial som systematiskt ska
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användas vid mentorstid under samtliga tre gymnasieår. De olika övningarna
provas nu av några program.
-Likabehandling – skolans likabehandlingsplan
-Könsnormer i bildspråket – pedagogiskt material
-Normer och stereotyper - olika övningar
Hedersförtryck
Insatser pågår för att öka kompetensen hos medarbetarna. Det sker via
utbildning, föreläsningar och litteratur.
Elevhälsoteamet arbetar med Hälsa - Identitet, relationer o levnadsnormer
(IRL) tillsammans med övrig personal för att förebygga-upptäcka-åtgärda.
Detta sker på grupp och individnivå.
Det finns tydlig organisation med åtgärdsplan och stödmaterial att arbeta
vidare med vid upptäckt av kränkningar och hedersförtryck.
Utmaning/utvecklingsområde
Hösten -22 utökas förstelärarnas uppdrag med att säkerställa att organisation
och kunskap finns för att arbeta utifrån nytt innehåll i styrdokumenten kring
jämställdhet, sexualitet, samtycke och relationer.
Vuxenutbildning

Barnkonvention
Det pågående värdegrundsarbetet utgår från samtal om lagar och det som
personalen fångar in vad som är viktigt just nu i samhället. Många
vuxenstuderande är också föräldrar och berörs av barnkonventionen.
Resultatet av årlig elevenkät ligger som grund för arbetet med att skapa
trygghet och en tillåtande miljö att vistas i.
I höstas genomfördes en tipspromenad med utgångspunkt från
barnkonventionen. Syftet var att skapa samtal och befästa kunskaper utifrån
undervisningen.
Hedersförtryck
Insatser pågår med kompetensutveckling för medarbetarna. Det sker via
utbildning, föreläsningar och litteratur.
Under -21 var fokus kring heder o förtryck HBTQI. Att få syn på mönster –
fånga in det som pågår. Föreläsningar kring ämnet skedde även för studerande
och lärare tillsammans som en del i undervisningen.
Likabehandlingsgruppen ansvarar för likvärdighet och jämställdhet.
Skolkuratorn är ute i grupper o pratar för att fånga upp det som sker. Vid
behov att prata med personal finns möjlighet på studieoteket och cafét.
Ser vikten av olika arenor där studerande kan få mötas och prata samt ge
utrymme till att ställa frågor till pedagoger och vuxenstöd.
Utmaning/utvecklingsområde
Att skapa delaktighet via elevråd. Utöka ingången till samhället via
föreningskunskap som en del i folkhälsan.
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Behov av föräldrautbildning och studiecirklar för de studerande som har egen
familj.
Folkhögskola

Barnkonvention
Vikten av att arbeta med demokrati och jämlikhet. Medarbetarna besitter en
stor kompetens kring dessa frågor och värdegrundsarbetet ingår i de
utbildningarna. För SFI studerande ingår ämnet i kulturkunskap och skolan har
10 anställda socialpedagoger som stöd för de studerande och deras behov av
stöd. Dessa pedagoger finns även tillgängliga för de boende på skolan utanför
undervisningen.
Hedersförtryck
Det finns en rädsla hos flera studerande.
Personalen arbetar med tillitsbaserat bemötande för att skapa trygghet. Vikten
av att det finns kunskap om hur hedersförtrycket kan se ut och på olika sätt
kan ta sig i uttryck.
Medarbetarna har deltagit i utbildning kring jämställdhet och integration,
kunskap om människors olika kultur mekanismer samt kring professionellt
bemötande.
Lärarnas kompetens har bland annat efterfrågats ute i förskolan vid
föräldrasamtal.
Utmaning/utvecklingsområde
Sprida kunskap kring olika kulturers inverkan på familjelivet.
Arbetsliv och etablering

Barnkonvention
Jämställdhet vävs in i ordinarie undervisningen. Ett led i jämställdhet är att få
ut kvinnor i arbete med stöd av arbetslivs coach.
Satsningen är en samhällsinsats och ger i förlängningen familjestrukturs
förändring. Skapar förebilder för yngre flickor se och ändra ett kulturmönster.
Hedersförtryck
Arbetet med hedersförtryck bygger på lärarnas förhållningssätt till de
studerande. Att tidigt se de små tecken och att göra en kulturtolkning blir viktig
i dess insatser.
Verksamheten erbjöd före pandemin föreläsningar om hedersförtryck.
Studie- och yrkesvägledning har pågående insatser;
Föräldrautbildning i Hemse som sker förvaltningsövergripande (enligt Västra
Götalands modellen). Utbildning av handledare med arabiskt modersmål.
Det sker samverkan med Ungdomskraft, gymnasiet och högstadiet med att
elever ska fullfölja sin skolgång genom olika insatser på individnivå.
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Ungdomsavdelningen

Barnkonvention
De unga får möta en trygg vuxen där de befinner sig och därifrån utgår
värdegrundsarbetet. Pedagogen är trändspanare och gör gränsdragningar i nära
samarbete med polis och socialtjänst.
Ungdomsenheten gör ofta orosanmälningar.
Pandemin har medfört att ungdomsgårdarna varit stängda och online träffar
har erbjudits.
Nya målgrupper har deltagit digitalt samt att vårdnadshavare har sökt kontakt.
Under sportlovet anordnades en spökjakt online.
Pågående projekt att möta unga i offentliga miljöer; motorburna, droger,
kriminalitet.
Ytterligare ett pågående projekt med att fullfölja gymnasieutbildningen i
samarbete med skolan – Högby o Klinte skolor.
Hedersförtryck
Det är svårt att upptäcka och sker i det dolda.
Inom Fenix ungkulturhus 16-25 år arbetar socialpedagog med 2 årig
eftergymnasial utbildning. Satsning med att arbeta kring HBTQIA+ med de
unga.
Finns behov av tidigare insatser från 13 år då identitetskris uppstår i ungas liv.
Utmaning/utvecklingsområde
Utveckla online aktiviteter.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Handläggare Malin Karlsson, nämndsekreterare

Ärende GVN 2022/15
Datum 13 april 2022
Sida 1 (1)

Mottagare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Information om vissa inkomna handlingar 2022
Förlag till beslut

Informationen tas emot

Sammanfattning

Information ges om nedanstående handlingar inkomna till nämnden.
Regionfullmäktige

Inga handlingar

Regionstyrelsen

Inga handlingar
ÖVRIGT

Inga handlingar

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Handläggare Malin Karlsson, nämndsekreterare

Ärende GVN 2022/17
Datum 13 april 2022
Sida 1 (1)

Mottagare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

-Delegationsbeslut 2022, återrapportering
Förlag till beslut

Informationen tas emot.

Sammanfattning

Beslut gällande inackorderingsbidrag. Beslut fattat av Antagningshandläggare
Camilla Solnes. Beslut fattat i mars 2022 (GVN 2022/17)
Beslut gällande anställning. Beslut fattat av rektor för gymnasiet Peter Lerman
Beslut fattat i januari – februari 2022 (GVN 2021/17)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till

Anvisning: Vilka som ska meddelas/delges.
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Handläggare Karin Nilsson, nämndsekreterare

Ärende GVN 2022/5
Datum 5 april 2022
Sida 1 (1)

Mottagare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Månadsrapport april
Förlag till beslut


Nämnden delegerar till arbetsutskottet att besluta om godkännande av
månadsrapport april.

Sammanfattning

Månadsrapport april ska skickas till regionstyrelsen den 12 maj. Underlag för
rapporten finns inte tillgängligt i tid för att färdigställa rapporten till nämndens
sammanträde den 19 april. Eftersom nämnden sammanträder igen först den 15
juni föreslås nämnden ge arbetsutskottet i uppdrag att besluta om rapportens
godkännande.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-06
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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