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1 Sammanfattning
1.1 Viktigare händelser

2021 års viktigaste händelse var att pandemin fortsatte. Det har haft stor effekt på
verksamheterna under året som gått med snabba omställningar i rutiner och arbetssätt till
följd av Folkhälsomyndighetens och Regeringens olika beslut.
Det har inneburit en ökad arbetsbelastning hos våra medarbetare som samtidigt som man
hållit verksamheten igång också hanterat egen, elevers och vårdnadshavares oro för
smittspridning.
Medarbetare och ledare har satts på stora prov men genom stort lösningsfokus och stor
flexibilitet så har verksamheterna klarat utmaningarna.
Verksamheterna vittnar om en negativ utveckling kring elevers mående. Den bilden fanns
redan före pandemin men den har förstärkts. Här är en väl fungerande barn- och elevhälsa
som arbetar främjande och förebyggande tillsammans med skolorna oerhört viktig.
Skolinspektionen har vid tidigare inspektion gett huvudmannen en anmärkning på det
arbetet och utökade medel har tillförts under året.
Arbetet för en likvärdig förskola och grundskola har varit prioriterat. Regionens tillsatta
revisorer kom under året med en rapport som visade att Gotlandskommunala grundskolor
saknar förutsättningar för en likvärdig skola. Rapporten, tillsammans med underlaget som
togs fram av förvaltningen till uppdraget om ”Framtidens förskola och grundskola”, ger en
god bild av utvecklings- och förändringsbehov för likvärdighet.
Organisationsförändringar till större och mer bärkraftiga skolområden och en justerad
resursfördelningsmodell är två konkreta exempel på åtgärder för ökad likvärdighet.
För en likvärdig förskola och grundskola är utbildade och behöriga/legitimerade
medarbetare på samtliga enheter en förutsättning. Kompetensförsörjningsutmaningen är
påtaglig och Gotland pekas i Skolverkets statistik fortsatt ut som del av landet som har
störst befarad lärarbrist år 2035. Men bristen är finns redan här och nu. Arbetsmiljöfrågan
och löneläget påverkar attraktiviteten hos arbetsgivaren.
1.2 Ekonomiskt resultat

Nämnden visar för helåret 2021 ett negativt resultat på nio miljoner kronor.
Nettokostnaden har för året ökat med 47,2 miljoner kronor och motsvarar 3,9 procent.
Ökningstakten för de egna kostnaderna är tre procent och intäkterna 1,8 procent.
Utfallet för barn och elevvolymer blev ett samlat underskott, i resursfördelningen, på 5,2
miljoner kronor och motsvarar 141 barn och elever. Det blev färre antal barn och elever i
den kommunala verksamheten än planerat och fler i den fristående verksamheten.
Investeringarna var vid årets slut i balans, häri ligger även en begäran om
kompletteringsbudget för investeringar som igångsätts under 2022.
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1.3 Måluppfyllelse

Den samlade bedömningen är att nämnden i hög utsträckning uppnår målen i styrkorten.
Verksamheterna har klarat att hantera restriktionerna och tryggat studieresultaten.
Egna enkäter och Skolinspektionens senaste skolenkät visar att elever och föräldrar är
nöjda med nämndens verksamheter. Eleverna känner sig i hög grad trygga.
Kunskapsresultaten för Gotlands kommunala grundskola är goda. Andelen elever som är
behöriga till gymnasiets yrkesprogram har ökat varje år sedan 2016 och ligger något över
resultatet för riket och liknande kommuner. 87,7 procent av eleverna i Gotlands
kommunala skolor uppnådde gymnasiebehörighet vårterminen 2021. Det är dock stora
skillnader i kunskapsresultaten mellan kommunala skolor på Gotland samt mellan pojkar
och flickor. Skolorna behöver fortsätta arbetet för att öka likvärdigheten och minska
skillnaderna.
Resultatet från årets medarbetarundersökning visar en positiv trend för samtliga index och
förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare har stärkts. En större andel medarbetare är
engagerade i sitt arbete, en ökad måltydlighet bland annat har bidragit till det. Ledarskapet
har utvecklats på flera håll inom förvaltningen, och andel chefer med bra till utmärkta
resultat i ledarskap har ökat betydligt. Frågor som rör tydlighet i arbetet får högre resultat
och det är ett bättre resultat på nästan alla så kallade friskfaktorer men det finns
utvecklingspotential. Typiska belastningsfrågor uppvisar fortsatt lägre resultat. Flera chefer
och avdelningar är utsatta för stress, dess orsaker behöver kartläggas och åtgärdas för att
minska risk för ohälsa. En fråga som också uppvisar fortsatt låg nivå är nödvändig
kompetensutveckling. Undersökningen visar att en större andel medarbetare inom
förvaltningen är ambassadörer för Region Gotland.
Den totala sjukfrånvaron inom nämndens ansvarsområde har sjunkit med -1,52
procentenheter från november 2020 till november 2021.
1.4 Utveckling på sikt

Pandemin får fortsatta effekter åtminstone det första halvåret av 2022. De befarade
negativa konsekvenserna behöver kompenseras.
Arbetet för en likvärdig förskola och grundskola fortsätter och underlaget som togs fram
inför beslut om ”Framtidens förskola och grundskola” är bra att utgå ifrån liksom den
rapport som Regionens revisorer lämnade i juni 2021 gällande en likvärdig utbildning.
Fortsatt översyn av resursfördelningsmodellen behöver göras för att skapa bärkraftiga
enheter ur ett kvalitativt och ekonomiskt perspektiv.
Oavsett kompenserande resursfördelningsmodeller behöver varje skola ha utbildade lärare.
Nämndens verksamheter har fortsatt stora kompetensförsörjningsutmaningar att hantera
framåt och det är helt nödvändigt att förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med de
aktiviteter som beskrivs i kompetensförsörjningsplanen. Här är samarbetet med Uppsala
Universitet Campus Gotland fortsatt mycket viktigt. Målet är att få fler studenter till
lärarutbildningar för att ge möjlighet till behöriga lärare i framtiden. För att kunna rekrytera
och behålla medarbetare så är arbetsmiljö- och lönefrågorna viktiga.
Eftersom beslutet om framtidens förskola och grundskola landade i en i stort sett
bibehållen skolstruktur, så finns nu både ett stort behov och en förväntan på att
investeringar ska göras på de skolor där underhållet varit eftersatt, där tillfälliga bygglov för
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paviljonger löper ut och där specialsalar och lagenliga lokaler för barn- och elevhälsan
saknas. Fristående verksamheters expandering i Visbyområdet påverkar också framtida
investeringar.
Barn- och elevhälsan är viktig och verksamheten behöver ha goda förutsättningar att utföra
sitt uppdrag - inte minst mot bakgrund av att antalet elever med behov av särskilt stöd
ökar. Både 2019 och 2020 har Skolinspektionens bedömt att Gotlands kommun inte
uppfyller författningskraven avseende att se till att det på grundskoleenheterna finns
tillgång till elevhälsa för eleverna i förskoleklass och grundskola, så att den kan användas
främst förebyggande och hälsofrämjande och för att stödja elevernas utveckling mot målen.
Barn- och elevhälsans är också en viktig del av omställningen till en god och nära vård eller
”Hälsa genom hela livet” som Region Gotland valt som namn för att bredda perspektivet
från att endast handla om vård.
Under den centrala förvaltningens ledning pågår en rad utvecklingsprojekt som får sin
fortsättning under 2022 och som efter det kommer att vara en naturlig del av det
systematiska kvalitetsarbetet. Den centrala förvaltningen är också den arbetsplats som
närmast kommer att beröras av projektet ”Framtidens arbetsplats – fokus Visborg”.
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2 Händelser av väsentlig betydelse
2.1 Coronapandemins påverkan på verksamheterna

Coronapandemin fortsätter att påverka verksamheterna inom nämndens område.
Restriktioner har skiftat och enheterna har med kort varsel varit tvungna att ställa om
verksamheten. Det har man gjort på ett väldigt bra sätt och chefer och medarbetare ska ha
en stor eloge för att man bedrivit verksamhet med god kvalitet i en väldigt annorlunda tid.
Trots pandemi har inte elevernas kunskapsresultat påverkats negativt.
Under året har tre högstadieskolor haft distansundervisning i perioder för att undvika
trängsel. Fenomenalen Science Center, öppna förskolan och Kulturskolan Gotland har
stängt ned sin verksamhet under delar av året, framför allt de publika delarna. Sammantaget
har detta medfört pandemirelaterade kostnader.
Pandemin har också inneburit att barn- och elevhälsans skolsköterskor haft andra uppgifter
än de har normalt. Det har varit vaccinationsuppdrag och att hantera antigentestning på
högstadiet.
Förståelsen och intresset för digitaliseringens olika områden och de funktioner som den
bidrar med har ökat under pandemin. Pandemin har även tydliggjort vikten av väl
fungerande system och infrastruktur, tillgängliga stödfunktioner och kompetenshöjande
insatser. Kulturskolan har under perioden utvecklat och använt sig av filmer i stället för
live-evenemang.
Förvaltningen har sett ett ökat behov av Barn- och elevhälsans insatser och kompetenser.
Det kan till del vara pandemikopplat att barn och elever uppvisar tecken på en ökad oro
och en ökad psykisk ohälsa.
2.2 Arbetet för en likvärdig förskola och grundskola

Region Gotlands revisorer (KPMG) har under perioden, på uppdrag av de förtroendevalda,
genomfört granskning av likvärdig grundskola. Granskningen kommer sammanfattningsvis
fram till att grundskolenheterna inte har förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning.
Ställningstagandet grundar sig på att tillgången till legitimerad och behörig lärarpersonal
samt tillgång till en samlad elevhälsa skiljer sig åt mellan olika skolenheter.
Förutsättningarna att erbjuda särskilt stöd i den form eller den omfattning som bäst gynnar
elevens kunskapsutveckling varierar också. Detta är något som grundskola Gotland måste
arbeta med för att minska skillnader mellan skolor.
Rapporten lämnar en rad rekommendationer som redovisas nedan under rubriken
förväntad utveckling.
För att möta de utmaningar som finns i form av bristande likvärdighet så har förskolan och
grundskolan vidtagit åtgärder för att skapa bärkraftiga enheter med kvalitet.
Både grundskolan och förskolan organiserar sig i större och mer ekonomiskt bärkraftiga
skolområden för att klara stödfunktioner, erbjuda attraktiva arbetsplatser och skapa
likvärdiga lärmiljöer. Förskolan har ny ledningsorganisation från 1 juli 2021 och består nu
av åtta förskoleområden fördelade över hela ön, med en ansvarig rektor. Grundskolan går
succesivt åt samma håll.
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För att rikta resurserna till de enheter som har störst utmaningar och behov så har
resursfördelningsmodellen reviderats under året. Den del som fördelas utifrån
socioekonomisk viktning har höjts från fyra till sex procent.
2.3 Barnantal och elevflöden

Det finns en oro framåt kring arbetsmiljön för barn och medarbetare om det fortsatt
behöver förtätas med ett ökat antal barn per årsarbetare. För förskolans del krävs det varje
år att delår 1 har ett väl tilltaget överskott för att kunna hantera osäkerheten inför hösten då
det är svårt att veta hur barntillgången kommer att se ut. I grunden handlar det om att det
minskade grundbeloppet ger en förtätning. Hösten 2021 har vissa områden haft stora
förändringar i barnantal utefter hur vårdnadshavare har fått besked från de fristående
aktörerna och då tackat nej till erbjuden plats på de kommunala förskolorna.
Friskolornas utbyggnad med ökat elevintag utmanar den kommunala grundskolans
ekonomi. Grundskolan tappade cirka 120 elever som via fria skolvalet istället valde en
friskola istället för den kommunala hemskolan (eller annan kommunal skola) höstterminen
2021.
2.4 Lärarbristen innebär en kompetensförsörjningsutmaning

Skolverkets nya prognos visar att det på Gotland saknas 1 ca 800 behöriga lärare fram till år
2035. Enligt prognosen väntas den största bristen bli på ämneslärare inom grundskolans
årskurs 7–9 men det kommer även att fattas förskollärare och grundskollärare med
inriktning mot årskurs 4–6. I prognosen pekas Gotland ut som det län som har störst
utmaning i relation till dagens lärarkår.
Även om grundskolans rekryteringskampanj under våren 2021 slog väl ut saknas behöriga
lärare för att bemanna de gotländska skolorna. Grundskolan har fortfarande tjänster som
bemannas av duktiga, men obehöriga lärare. Stora satsningar görs från utbildnings- och
arbetslivsförvaltning med rekryteringskampanjer och olika fortbildningsinsatser både till
barnskötare och lärare. Samarbetet med Uppsala universitet är gott, och från hösten 2021
utökade förvaltningen samarbetet med kontaktlärare, för att stärka samarbetet ytterligare.
De satsningar som görs på att förbättra arbetsmiljö och minska stress för lärare och
skolledare behöver intensifieras för att behålla de duktiga medarbetare förvaltningen har.
2.5 Statens kulturråd beviljade pengar till kulturskolan

Vårens ansökning om projektbidrag från Statens kulturråd gav ett mycket positiv utfall.
Kulturskolan erhöll totalt 1,3 miljoner kronor att använda till utvecklingsprojekt läsåret
2021/22.
2.6 Skolinspektionen har gett en anmärkning

Skolinspektionen tilldelar med stöd av 26 kap. 11 § skollagen (2010:800) Gotlands kommun
en anmärkning för brister i det förebyggande och främjande arbetet. Med anledning av

https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2021-12-14-fortsatt-storbrist-pa-behoriga-larare---men-behovet-minskar
1
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ovanstående tilldelades barn- och elevhälsan utifrån ett nämndbeslut i juni 2021, en miljon
kronor för att omedelbart kunna börja med åtgärder.
Under hösten har grundskolans ledningsgrupp i dialog med chefen för barn- och elevhälsan
framfört att trots den utökade budgeten så har inte skolorna tillräckligt mycket av
elevhälsans kompetenser och insatser utifrån elevernas behov. Den tilldelade
ramförstärkningen under 2022 medger inte tillräcklig utökning för att ge det stöd som lagen
kräver. Barn- och elevhälsan samt grundskolans ledningsgrupp är enade i att den
ramförstärkning som Barn- och elevhälsan tilldelats från och med 2022 inte är tillräcklig för
att tillhandahålla en elevhälsa utifrån elevernas behov. Därmed kan inte heller
verksamheten leva upp till lagens krav att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande.
2.7 Heldagsskola startade på särskolan

Särskolan har under 2021 startat en heldagsskola i kvarteret Hackspetten och i Havdhem
skola finns nu en ny samundervisningsgrupp. Från höstterminen 2021 finns också ett nytt
nationellt program, Skog mark och djur, för gymnasiesärelever.
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3 Förväntad utveckling
3.1 Arbetet för en likvärdig förskola och grundskola fortsätter

Det finns stora skillnader mellan grundskoleenheterna på Gotland. Det framgick av
underlaget i skolutredningen och det bekräftas av den revisionsrapport som lämnades i juni
av KPMG - Region Gotlands utsedda revisorer. Där fastslår, som nämnts, revisionen att
grundskolorna på Gotland saknar förutsättningar för en likvärdig skola. Rapporten stärker
den bild och de utmaningar som förvaltningen tog fram och redovisade i samband med
uppdraget ”Framtidens förskola och grundskola” och revisorerna rekommenderar barnoch utbildningsnämnden att:
•

analysera och justera befintlig resurstilldelning och resursfördelningsmodell utifrån
förutsättningar för likvärdig skola där alla elever ges förutsättningar att utvecklas så
långt som möjligt och ges särskilt stöd om det bedöms behövas.

•

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

•

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

•

säkerställa att elevhälsan främst arbetar hälsofrämjande och förebyggande.

•

bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, i vilket verksamhet och måluppfyllelse
noggrant analyseras och som ligger till grund för åtgärder då brister identifieras.

Förskolan och grundskolan tar nu arbetet med utmaningarna vidare under rubriken
”arbetet för en likvärdig förskola och grundskola”. Grundskolan presenterade förslag till
åtgärder utifrån rekommendationerna på nämndens möte den 13 september 2021.
Både förskolan och grundskolan har förändrat sin organisation genom att slå samman
mindre skolor till större skolenheter med en rektor och biträdande rektor. Detta för att
skapa starkare och mer bärkraftiga enheter tillsammans. Det är av stor vikt att
förvaltningen inte tappar 1–16-årsperspektivet i samband med omorganisationen.
För att tillvarata det engagemang som fanns vid de dialogmöten som genomfördes i
samband med skolutredningen så ska ett uppdrag tillsammans med paraplyorganisationen
GUBIS - Gotländska Utvecklingsbolag I Samverkan, försöka identifiera de faktorer som
gör att vårdnadshavare väljer att vara kvar i sin egen kommunala hemskola – skolan man
har i sitt upptagningsområde. Uppdraget spänner över mer än skolfrågan, till exempel
bostadsbyggandet, och därför är enheten för regional utveckling vid
regionstyrelseförvaltningen huvudansvarig för detta. Pilotskolor är Kräklingbo och
Stenkyrka.
3.2 Arbetet med kompensation och stöd

Begreppet likvärdighet innebär att oavsett var elever bor eller går i skolan så ska eleven få
det stöd hen behöver för att lyckas i skolan. Framför allt grundskolan har ett ökat antal
elever med antingen psykisk ohälsa eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ibland
hänger det samman. Det här är oroande, inte minst för eleven själv. Den stress det ofta är
för dessa elever att delta i skolans arbete får ofta effekt på trygghet och studiero för eleven
själv och hens klasskamrater.
9
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Antalet elever med hög frånvaro och elever där det finns risk för att skolplikten inte
fullgörs ökar. Det gör den även nationellt och det finns ett samband med coronapandemin.
Oavsett covid-19 så behöver arbetet med att få tillbaka frånvarande elever intensifieras.
På Gotland finns ett gott upparbetat samarbete kring dessa elever liksom runt de elever
som har funktionsnedsättningar av något slag. Det är av yttersta vikt att det samarbetet
hålls i och utvecklas, speciellt i tider då varje förvaltning ser över sina kostnader.
I den egna förvaltningen är samarbetet med Barn- och elevhälsan och arbetet med
tillgängliga lärmiljöer viktiga. För några få elever är den optimala lärmiljön en liten grupp
med särskilt utbildade medarbetare. Från höstterminen 2021 har grundskolan en samlad
resursskola med egen rektor och egen elevhälsa.
En väl fungerande barn- och elevhälsa med tillräckliga resurser för att kunna arbeta
förebyggande och främjande är naturligtvis en förutsättning. Förvaltningens bedömning är
att det kommer att finnas ett utökat behov av barn- och elevhälsans insatser och
kompetenser framåt. Detta bör beaktas i perspektivet av att Skolinspektionen i sina två
senaste granskningar av verksamheten bedömt tillgången till elevhälsa på Gotland som
otillräcklig och gett ett föreläggande.
3.3 Lokalfrågor och ökade investeringsbehov

Eftersom beslutet om framtidens förskola och grundskola landade i en i stort sett
oförändrad skolstruktur, så finns nu både ett stort behov och en förväntan på att
investeringar och periodiskt underhåll ska göras på de skolor där underhållet varit eftersatt,
där tillfälliga bygglov för paviljonger löper ut och där specialsalar och lagenliga lokaler för
barn- och elevhälsan saknas. Avsaknad av tillräckliga idrottslokaler för skolor i Visby och
Roma försvårar undervisningen i idrott och hälsa.
De stora byggprojekten som startat eller är beslutade att starta inom nämndens
ansvarsområde är Södervärnskolan, där ventilationsproblem nu ska åtgärdas. De
evakueringslokaler som ställs upp på skolgården ska fungera flera år framåt. När
Södervärnskolan är klar väntar evakuering av Alléskolan när det bygget kommer igång och
så småningom är planen att även vuxenutbildningen ska evakueras till dessa paviljonger.
Klartecken har också givits för att bygga sex avdelningar för förskolan i Väskinde.
Förväntad utveckling är att frågor inom försörjningsområdet, främst gällande lokaler, lyfts
upp tydligare och än mer systematiskt på agendan inom förvaltningen, i samverkan med
teknikförvaltning och regionstyrelseförvaltningen och utifrån det göra återkommande
rapporteringar om nuläge och framtid till nämnder.
Den tioåriga investeringsplan som togs fram under våren är ett steg i rätt riktning för att få
kontroll på framtida behov.
I utvecklingsarbetet är det viktigt att ytterligare tydliggöra och klargöra ansvarsfördelning
mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och teknikförvaltningen (TKF) men även
regionstyrelsens digitaliseringsavdelning (Digitalisering RSF), bland annat gällande
nätverkskostnader i samband med periodiskt underhåll och ny- och ombyggnationer.
Kartlägga och utvärdera hur samarbetet fungerar i dag och arbeta fram en mer gemensam
strategi framåt när det gäller lokalförsörjning och periodiskt underhåll. Det är även mycket
viktigt att rektorer och chefer hålls informerade kontinuerligt, görs delaktiga och även
utbildas inom området för att få det stöd de behöver och känna en trygghet i hur frågorna
omhändertas.
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3.4 Elevframskrivning

De senaste elevsiffrorna från Statisticon, det statistikverktyg förvaltningen använder, visar
att det blir färre elever än förväntat i Visbyområdet, framför allt i norra Visbys
upptagningsområde. Detta samtidigt som friskolorna utökar sina platser i Visby och
tendensen att vårdnadshavare väljer bort sin hemskola gör att planeringen av organisation
och lokaler försvåras.
Särskolan har ett ökat elevunderlag inför kommande läsår och eleverna har fler
tilläggsdiagnoser och därmed större behov av stöd. Detta medför ökat behov av personal
och anpassade lokaler.
3.5 Arbetsmiljön i förskolan

Utifrån den situation med pandemi som varit har förskolorna utvecklat arbetssätt där de
har hjälpts åt mellan förskolorna med bemanning. Mycket av förskolornas verksamhet
flyttade ut och blev utomhusundervisning vilket har fungerat över förväntan väl och är
något som kommer att fortsätta på många förskolor när pandemin är över. Sjukfrånvaron
för våra medarbetare har sjunkit under året jämfört med förra året trots hårdare
restriktioner om att vara hemma vid symptom. Detta visar vikten av att arbetsplatserna inte
har sjuknärvaro. Om alla är hemma när man är sjuk så minskar sjuktalen, alla håller sig
friskare. Detta är även en effekt av att barnen inte kommer till förskolan med smitta.
3.6 Grundskolans läroplan revideras

Implementeringen av den reviderade läroplanen för grundskolan påbörjades under
höstterminen 2021 för att vara fullt implementerad till hösten 2022 då den träder i kraft.
Rektorer kommer avsätta tid på kompetensutvecklingsdagar för detta. Det blir förändringar
i timplanen i olika ämnen och större fokus kommer att ligga på fakta och förståelse.
Omfattningen av innehållet har setts över, grundläggande kunskaper betonas för de yngre
eleverna. Ökande inslag av analytisk förmåga i takt med att eleverna blir äldre.
Kunskapskraven är mindre detaljerade.
3.7 Kulturskolan och grundskolan ser på samarbetsformer

En ökande andel av kulturskolans undervisning har flyttats till sena eftermiddagar och
kvällar. Förutom att det är en arbetsmiljöfråga så försvåras ambitionen och önskemålet om
att erbjuda heltidstjänster. Här behöver grundskolan och kulturskolan hitta
samarbetsformer som gör att kulturskolans undervisning kan fungera samtidigt med den
garanterade undervisningstiden.
3.8 Systematiskt kvalitetsarbete - utvecklingsuppdrag

Från höstterminen 2021 har förvaltningen anställt två fritidshemsutvecklare på vardera 40
procent med uppdrag att utveckla fritidshemmen och stärka likvärdigheten på
fritidshemmen på Gotland. Satsningen pågår under hösten 2021 med förlängning våren
2022 på 20 procent. Kompetenshöjande insatser planeras för fritidspersonal.
Förskolans första förskollärare har arbetat med nätverk kring Barnkonventionen då den
blivit lag. De medverkar även i projektet ”Våldsprevention och jämställdhet” för att kunna
knyta samman barnkonventionen och projektet för förskolan Gotlands medarbetare.
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3.9 Ekonomiska utmaningar kvarstår i grundskolan

Grundskolorna har stora utmaningar att få ihop sin ekonomi under 2021. I nuläget
prognostiseras ett underskott på cirka nio miljoner. Delvis beroende på stora besparingar
över lång tid, grundskolan har sparat cirka 100 miljoner över fem år. Men även beroende på
ökat antal elever som omfattas av tilläggsbelopp samt ökat antal elever i behov av särskilt
stöd. Det är svårt att fortsätta skära ner personal i grundskolans verksamhet om rektor ska
klara av att leva upp till skollagens krav om elevers rätt till särskilt stöd.
Grundskolan förlorade fler elever än tidigare år till friskolorna höstterminen 2021. Detta
har stor påverkan på grundskolans ekonomi. När friskolorna växlar upp påverkar det även
ökad förflyttning mellan de kommunala grundskolorna, framför allt i blivande
förskoleklass. Några skolor lyckades inte fylla sina platser i förskoleklass och det finns en
risk för ökad segregation då vissa skolor väljs och vissa väljs bort.
Samtliga rektorer med underskott har lämnat in åtgärdsplaner för att närma sig budget i
balans till bokslutet 2021. Dessa handlingsplaners utfall följs noga från förvaltning med
ekonomiuppföljningar. Det som skiljer det här året från andra år i budgetarbetet är att
regionfullmäktige fattat beslut om en dispens på kravet på att ha ett bokslut i balans.
Nämndens verksamhet har 2021 fått ett beviljat för ett underskott på 17,2 miljoner kronor.
Även utfall av sökta statsbidrag är en osäkerhetsfaktor för grundskolan Gotland.
Statsbidrag utbetalas ofta i efterhand med olika utfall på de bidrag som sökts. Friskolors
fortsatta utbyggnad är också en osäkerhet när det gäller kommunala grundskolans framtida
ekonomi.
3.10 Barn- och elevhälsan

Förvaltningen förväntar ett fortsatt högt tryck och efterfrågan på barn- och elevhälsans
kompetenser, insatser och tillgänglighet för elever, skolan och vårdnadshavare. Det är en
ökning av antal skolremisser till barn- och ungdomspsykiatrin, en ökning av antal
tilläggsbeloppsansökningar, en ökning av elever i behov av särskilt stöd, en ökning av
ansökningar till förvaltningens resursskola, en ökning av elever som riskerar skolplikt och
en ökning av behov av elevhälsans insatser och kompetenser som konsekvens utifrån
coronapandemin.
Ökat behov kräver ökade resurser som idag inte finns. Beslutet att införa en resursskola har
inte följts av en plan för finansiering av elevhälsa kopplad till verksamheten och
modersmålsenheten ser att trycket på Lotsen, den centrala mottagningen för nyanlända
elever, verkar öka vilket också medför ökat behov av elevhälsokompetenser.
Omställningen till en God och nära vård ger möjligheter och medför utökat ansvar och nya
uppdrag. Konkret ska en fysioterapeut anställas. Initialt kommer omställningen att innebära
kostnader.
Flera av de lokaler som används som skolsköterskemottagning lever inte upp till lagkrav på
området. Här pågår en intern process inom förvaltningen samt en extern från
Vårdförbundets sida där förvaltningen ser att åtgärder behöver tas för att hitta en lösning.
Kort sagt omfördelning internt och tilläggsäskande till Barn- och elevhälsan lär bli aktuellt.
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3.11 Särskolans utveckling

Obligatorisk 10-årig grundsärskola, med skolstart vid 6-års ålder, ska träda i kraft 2024 och
tillämpas 2026. Detta kommer medföra ett ökat behov av lokaler och resurser i form av
personal och utökade skolskjutskostnader.
Nya kurs- och ämnesplaner ska implementeras till terminsstarten höstterminen 2022.
Inför läsåret 2022/23 ökar antalet elever med mycket tidig utvecklingsnivå och med
flerfunktionsdiagnoser. Behov av anpassning av lokaler måste påbörjas tidigt för att kunna
ta emot eleverna i augusti 2022. Utöver det signalerar habiliteringen om ytterligare åtta
elever med utvecklingsstörning samt autism som ska in i vår verksamhet augusti 2022. Det
är fler än tidigare år. Jämförande siffror från de senaste två åren är 2–4 nya elever till
årskurs 1 medan höstterminen 2022 pekar mot elva nya elever.
Särskolegymnasiet har fortsatt svårigheter att få till APL-arbetsplatsförlagt lärande.
Särskild ansökan från vårdnadshavare gällande skolskjuts hem från särskolans fritidshem
innebär utökade kostnader. I en framtid bör särskolans skolskjuts vara en del av regionens
skolskjutsorganisation.
3.12 Framtidens arbetsplats generellt och på Visborg

Ett utvecklingsarbete har påbörjats kring framtidens arbetsplats. Projektet har två delar,
dels har pandemin visat på möjligheter till att arbeta på nya sätt. Att arbeta hemifrån och på
distans har blivit en naturlig del av arbetslivet under coronapandemin. Region Gotland vill
framöver erbjuda flexibla arbetsplatser och ett mer flexibelt arbetssätt som möter både
verksamhetens och individens behov. Men det finns också en koppling till
lokaleffektiviseringsprogrammet och där är en reducering av hyran på Visborgsområdet en
möjlighet.
Dialoger har förts under APT ute på arbetsplatserna och på Visborg. Dessa dialoger
kommer att leda till skarpa beslut under våren 2022.
Arbetsgivaren behöver kontinuerligt lyfta frågan om hur inflytande och delaktighet bevaras
och utvecklas samtidigt som möjlighet till hemarbete består. Att under lång tid utebli från
det viktiga informella samspelet med kollegor kan innebära en risk som chefer behöver vara
medvetna om. Det är viktigt att chefer och medarbetare tillsammans utvecklar bra former
för de som arbetar på distans och på kontoret. Det gäller att motverka riskerna och ta
tillvara de möjligheter som finns. Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret även vid
hemarbete.
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4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
I hög grad uppfyllt

Inledning
Att klara gymnasiet har stor betydelse och ger förutsättningar för det fortsatta livet. Det
vittnar både forskning och erfarenhet om. För att klara det här målet är det viktigt att
samtliga delar i förvaltningens verksamhet fungerar väl och ser sig som lika viktiga delar i
en lång kedja. Det är redan i förskolan grunden läggs för att målet ska uppnås och för de
elever som inte fullföljde gymnasiet på den dag förvaltningen kallar att ta studenten så finns
alla möjligheter att klara detta på Gotlands folkhögskola och hos vuxenutbildningen.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ska ge förutsättningar för ett livslångt lärande. För
att få hela bilden av hur arbetet med den kedjan gått under 2021 utifrån de aktiviteter som
genomförts så behöver man läsa respektive avdelnings beskrivning. Här följer en
sammanfattande beskrivning kring hur det gått med måluppfyllelsen.
Sammanfattning av måluppfyllelse utifrån valda aktiviteter 2021
Arbetet med en tillgänglig lärmiljö, att vara en skola för alla, kommer vara ett ständigt
pågående arbete och en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet. Ett särskilt uppdrag
finns på central förvaltning för att följa och utvärdera det arbetet. För att öka kunskapen
om vad som behövs för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla så har
kompetensutvecklingsinsatser och erfarenhetsutbyte fortgått under 2021.
Investeringsmedel har också riktats mot målet tillgängliga lärmiljöer. Det finns
tillgänglighetsplaner i verksamheterna och webben följer tillgänglighetsdirektiven. Barnoch elevhälsans medarbetare arbetar kontinuerligt nära skolledning och specialpedagoger
på varje skolenhet för att driva och utveckla tillgänglig lärmiljö för barnen och eleverna.
Projektet LikaOlika som genomförs på sex grundskolor kan särskilt nämnas. Projektet
pågår under tre år och fokus ligger på att göra förflyttningar kring egna värderingar,
fördomar, attityder, konsekvenstänk, beteenden, självkänsla och mycket mer. Ytterst
handlar det om att skapa tolerans för varandras olikheter. Satsningen riktas mot elever,
vårdnadshavare och medarbetare.
Sedan flera år tillbaka har det arbetats med förbättring av riktlinjer och rutiner gällande
övergångar mellan och inom alla skolformer, stadier och skolor, så också under 2021.
Förvaltningen har under åren utvecklat en större generell kompetens när det gäller
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betydelsen av väl fungerande övergångar och avdelningscheferna bedömer nu att rutinerna
är kända och används.
Att vara en god samarbetspartner och samverka över gränserna för att nå längre i våra
uppdrag mot måluppfyllelse är en självklarhet. Här kan nämnas:
•

•
•

•

Samarbetet med hälso- och sjukvården, socialtjänsten och
regionstyrelseförvaltningen sker i det övergripande samverkansforumet. Under
2021 har arbetet utvärderats och förändringar för att nå ännu längre kommer att
ske till 2022.
Samverkan har etablerats mellan Habilitering och särskolan där en samverkansplan
lägger grunden för det gemensamma arbetet.
Uppsala Universitet, Campus Gotland är en viktig samarbetspartner, framförallt när
det gäller lärarutbildningen. Kontinuerligt utvecklas samarbetet med till exempel
aspiranttjänster, partnerskolor, kontaktlärare, forskar - lärarsamarbeten och till 2022
planeras en processledarutbildning för våra förstelärare och utvecklingstjänster.
Två stora projekt pågår i samarbete med SKR. “Skriva sig till lärande” (STL) och
"Fullföljd utbildning" ett mycket positivt utvecklingsarbete med fokus på de elever
som varken studerar eller arbetar.

Avdelningen för stöd och utveckling stödjer när skolformer behöver hitta nya vägar och
samarbetsmöjligheter och följer upp effekterna av våra utvecklingsarbeten. Barn- och
elevhälsan är också en aktiv och drivande part i förvaltningens olika utvecklingsarbeten och
samarbetar för förbättring gällande bland annat: tilläggsbelopp, övergripande elevhälsoplan,
likvärdig skola, problematisk skolfrånvaro, elever med problemskapande beteende,
medicinsk studie- och yrkesvägledning, resursskola, Lotsen, projektet Fullföljd utbildning.
För att implementera den nationella IT-strategin är målet är att alla ska arbeta utifrån
förvaltningens handlingsplan för digitalisering. Skolan ska ge varje barn, elev och
medarbetare en adekvat digital kompetens. Ny teknik och digitalisering är några av
nycklarna för alla medarbetare att hitta nya effektivare arbetssätt, öka samverkan och bli en
mer tillgänglig förvaltning. Här har den fortfarande pågående pandemin gett en skjuts i
arbetet. Det som för två år sedan var önskvärt och "nice-to-have" har nu blivit "need-tohave". Fjärrundervisning, distansundervisning och digitala möten är numer självklarheter.
Hinder för att nå ännu längre är att den digitala kompetensen är varierande hos våra
medarbetare och att det råder stora oklarheter kring molntjänster. Här behöver
förvaltningen stöd från SKR.
Mätbara resultat
Nämndens viktigaste mätvärde under mål ett är att eleverna klarar att bli behöriga till
gymnasiet. Andel behöriga till yrkesprogram på gymnasiet i juni 2021 var 87,7 procent
jämfört med rikets 84,6 procent. Det är en förbättring mot föregående år och det är också
fler som har fullständiga betyg i årskurs 9 på Gotland jämfört övriga riket.
I november presenterade SKR sin kommunrapport, öppna jämförelser. Även här är bilden
tydlig, nämndens verksamheter gör goda resultat. På flera områden tillhör Gotland de 25
procent bästa kommunerna i riket.
Skillnader i resultat kvarstår dock mellan skolor och mellan pojkar och flickor.

15

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse 2021

Kulturskolan är en viktig del av tillvaron för många. Att bedöma detta i måluppfyllelse
termer är näst intill omöjligt. Glädjande är att 90 procent av eleverna och deras föräldrar är
nöjda med verksamheten.
I Lärarförbundets ranking av “Bästa skolkommun” återfinns Gotland på plats 60 av 290
kommuner. Även här visar det sig att resultaten i Gotlands skolor är goda. Högst resultat
gäller andelen barn inskrivna på förskolan och lägst resultat gäller löneläget för lärare.
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxtvillkor
Delvis uppfyllt

Inledning
Målet är stort och brett. Det handlar om att bli väl bemött i våra verksamheter, att få lämna
våra verksamheter med gott självförtroende och stärkt självkänsla inför nästa steg i livet, att
få det stöd man behöver och att våra lärmiljöer är hälsofrämjande. I skolan ska alla, oavsett
könstillhörighet ha lika möjlighet och lika villkor till delaktighet och inflytande på lektioner,
undervisning och aktiviteter.
Att klara skolan är en viktig del för goda uppväxtvillkor. Tyvärr kan förvaltningen
konstatera att det är skillnad i förutsättningar mellan våra skolor för att det ska vara
likvärdigt. Det finns en tendens till segregation även på Gotland. Det fria skolvalet
påverkar, några väljer och några blir kvar, när förvaltningen vet att det är mångfald och en
mix av elever som ger bäst resultat för helheten. Tillgång till behöriga lärare påverkar
resultaten.
Sammanfattning av måluppfyllelse utifrån valda aktiviteter 2021
Likvärdiga förutsättningar kräver samverkan över gränserna. Samarbetet med övriga
förvaltningar i det som förvaltningen numer benämner samverkansstrukturen (BarnSam
och VuxenSam) fungerar allt bättre och är mycket viktigt för att nå målet. Framåt behöver
förvaltningen bli mer verksamhetsnära och operativa för att lyckas tillsammans. En
gemensam kompetensutveckling för hälso- och sjukvården, socialtjänsten och utbildningsoch arbetslivsförvaltningen genom forskningsinstitutet IFOUS – innovation, forskning och
utveckling i skola och förskola, har ökat kunskapen kring elever med problematisk
frånvaro.
Tvärs över förvaltningsgränserna pågår omställningsarbetet till en god och nära vård.
(Förvaltningen ser gärna att perspektivet breddas under namnet "God och nära hälsa" eller
"Hälsa genom hela livet"). Färdplanen är fastställd och förvaltningen deltar aktivt. I
verksamhetsplanen 2022 samlas de hälsofrämjande åtgärderna allt mer under detta paraply.
Att tidigt grundlägga goda livstilsvanor är naturligtvis en fråga som direkt rör
förvaltningens uppdrag.
I förvaltningen är en välfungerande barn- och elevhälsa som samarbetar väl med våra
enheter en förutsättning. Elevhälsan är proaktiv och kommer arbeta än mer förebyggande
och hälsofrämjande med konceptet "stadig grund". I barn- och elevhälsans aktivitetsplan
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och avdelningsberättelse får man en bild av den mängd av insatser som man erbjuder för
en likvärdig uppväxt. YAM, PAX, MFHA, ABC-föräldrautbildning, Stadig grund och
Psykosociala programmet är exempel.
Satsningen på fullföljd utbildning på Högbyskolan och Klinteskolan ger redan resultat.
Samarbetet med ungdomsenheten gör att några elever som varit frånvarande under lång tid
åter är i skolan. Ett riktigt lyckat exempel.
Förskolans arbete med "Våldsprevention och jämställdhet" bör nämnas. En slutrapport
kring effekter och lärdomar finns som bilaga. För att kunna leda det arbetet så har rektorer
och biträdande rektorer själva ökat sina kunskaper i ämnet genom en utbildning som
genomförts av Länsstyrelsen samt Region Gotlands jämställdhetstrateg.
Olika förutsättningar gällande likvärdighet mellan skolorna är en utmaning framåt gällande
särskilt stöd och svenska som andraspråk I grundskolan har fler särskilda
undervisningsgrupper startats under höstterminen 2021 för att ge bättre förutsättningar för
elever med särskilda behov.
Kulturskolan arbetar aktivt på att försöka nå underrepresenterade elevgrupper.
Tydligare rutiner för arbetet mot kränkande behandling har tagits fram under året. Barnoch elevhälsans kuratorsgrupp har gjort en inventering av skolornas arbete mot kränkande
behandling på strukturell nivå som bas i ett utvecklingsarbete för ökad kvalitet och
likvärdighet. E-tjänsten för att anmäla kränkande behandling används och bedöms fungera
mycket bra.
En övergripande elevhälsoplan är nu framtagen för förvaltningen och redo för
implementering. Den är ett stöd för rektorer och personal i elevhälsoarbetet och ska ge en
övergripande helhetsbild av elevhälsoarbetet som underlag för utvärdering och kontinuerlig
utveckling.
När det gäller målet att samla olika aktörer i "Nätverket för pedagogiskt resursutbud" och
utveckla kulturgarantin så är kulturskolan nu mycket nära målet. Kulturgarantin har hittat
sin första form såsom ett upphandlat bokningsverktyg och börjat utbilda aktörer och
skolpersonal i detta. I augusti förväntades aktörerna presentera sina erbjudanden helt i
verktyget.
Mätbara resultat
Hur mäter man livskvalité och goda uppväxtvillkor? Resultaten i skolan i form av godkända
betyg är en faktor men det finns några andra siffror som också ger en bild. Det är en
ökning av orosanmälningar under det senaste 1,5 åren. Anmälningar om kränkande
behandling och klagomålsärenden ökar. Grundskolan har fler elever som har en
problematisk frånvaro och där risk för skolplikten föreligger. Det är illa, samtidigt visar
resultatet på Skolinspektionens enkät att eleverna på Gotland känner sig trygga och trivs i
skolan.
Under 2021 kom rapporten “Hur mår ungdomar på Gotland, en rapport om gotländska
ungdomars mående, psykiska hälsa, levnadsvillkor och levnadsvanor. Rapporten visar att de
flesta ungdomar (65 procent) i högstadiet och gymnasiet på Gotland själva skattar att de
mår bra. Två av tio ungdomar (18 procent) bedömer själva att de har psykisk ohälsa.
Samtidigt som de flesta ungdomar i högstadiet och gymnasiet på Gotland uppger att de
17

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse 2021

mår bra finns det tydliga skillnader mellan olika grupper. Det är vanligare att killar anger att
de mår bra än att tjejer gör det. Det är också vanligare att tjejer anger att de är mycket
stressade och otrygga på olika platser än att killar anger det.
Resultatet visar att det finns samband mellan mående och en rad olika faktorer. Exempelvis
är det vanligare att ungdomar som har någon att prata med om sina känslor anger att de
mår bra jämfört med ungdomar som inte har någon att prata med. Ungdomar som
uppfattar sin familjs ekonomi som sämre än andra familjers ekonomi anger i lägre grad att
de mår bra jämfört med ungdomar som uppfattar familjens ekonomi som bättre än andras.
Det syns även samband mellan hur ungdomar anger att de mår i relation till exempelvis hur
fysiskt aktiva de är, hur de sover, hur ofta de äter måltider eller deltar i anordnade
fritidsaktiviteter och till vilken stressnivå och framtidstro de har.
I dagsläget finns inga pågående ärenden hos Skolinspektionen, vilket är glädjande.
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
I hög grad uppfyllt

Inledning
Samarbete, samverkan och utbildning i samband med pandemin har bidragit till ökad
trygghet och medvetenhet. Planer är reviderade. I samband med kommunikation kring
pandemin har information tagits fram på olika språk. Det har gjorts med hjälp av
modersmålsenheten, arbetsliv och etablering samt vuxenutbildningen. Förvaltningen har
deltagit i att ta fram ett nytt avtal med tolkservicetjänster under 2021.
Krisplan och krishantering har kommit väl till användning när beredskap och kunskap
kring pandemin succesivt ökat. Under året har kriskommunikationen utvecklats och håller
en hög kvalitet. Förmågan att vara förberedd på det som man inte vet kan inträffa har
förbättrats och det ställer krav på att vara en flexibel organisation. Förvaltningen har haft
kontinuerliga morgonsamlingar och avstämningar kring nuläget och olika scenarios har
diskuterats. Kontakter med media upprätthålls och aktuella ring- och kontaktlistor finns
tillgängliga. Ledningsgrupper har roterat och inte varit på arbetsplatsen samtidigt. Se
väsentliga händelser, förväntad utveckling samt ekonomi för mer information om
coronapandemins påverkan på verksamheten.
Kontinuerlig utbildning, repetition och uppföljning för att hålla god kompetens inom
krisplanearbete, krishantering och kriskommunikation är fortsatt mycket viktigt.
Arbetet med övergripande gemensamma handlingsplan(er) pågår. Den senaste handlar om
inrymning. Inrymning innebär att barn, elever, deltagare och personal stänger in sig i rum
eller salar och låser och/eller barrikaderar dörrar. Inom detta område genomförs en
gemensam utbildningsinsats, ett seminarium under namnet "PDV-Pågående Dödligt Våld".
Eventuella övningar planeras efter seminariet. Preliminärt blir det en övning för personalen
på Wisbygymnasiet. Utfallet av den avgör sedan hur förvaltningen ska gå vidare. Enligt de
senaste rekommendationerna avråds skolor från att genomföra PDV-övningar med elever
men frågan hålls öppen tills efter genomfört seminarium i februari.

18

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse 2021

Samarbete mellan alla säkerhetsansvariga inom förvaltning och region är här mycket viktigt
samt att kommunikatörer involveras i arbetet.
En utbildningsinsats för chefer och samverkansgrupper kring hot och våld har genomförts
inom skolan och en översyn av skolors osäkra områden pågår. Utbildningsinsatserna i
samverkan med fackliga organisationer fortsätter 2022.
Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Delvis uppfyllt

Inledning
För att fler människor ska välja att flytta till Gotland så är det mycket viktigt att
förvaltningens verksamheter håller en god kvalitet. Gotland har en hög attraktionskraft och
en ökande befolkning. Den ”trånga sektorn” är bostäder. Det finns exempel på lärare som
gärna skulle flytta till Gotland men där bristen på en bostad har varit hindret. Goda
kommunikationer till och från ön är den andra avgörande frågan för en potentiell inflyttare.
Genom ett ständigt pågående systematiskt kvalitetsarbete arbetar verksamheterna med att
bidra med bästa möjliga kvalitet för dem verksamheterna är till för. För- och grundskolan
har under året arbetat fram underlag för att möta den framtida skolans utmaningar. Väl
fungerande skolor fördelade geografiskt över hela ön bidrar till att fler i arbetsför ålder vill
flytta till Gotland.
Kompetensförsörjning är en utmaning. För att tillväxt och kompetensförsörjning ska
kunna vara mer stabil på Gotland behöver våra arbetsplatser öka sitt mottagande och
bredda kompetensnormen. Att skapa ett innanförskap på arbetsmarknaden och jobba bort
det utanförskap som finns utifrån kriterier som etnisk bakgrund, funktionsvariation,
utbildning och ålder är väsentligt i förvaltningens uppdrag.
Utredningen ”Framtidens förskola och grundskola” påvisar att likvärdigheten brister i föroch grundskola. Den bilden förstärks i den rapport som regionens revisorer lämnade under
året. Där skriver man sammanfattningsvis att förutsättningar saknas för en likvärdig
grundskola på Gotland. Målet är en likvärdig skola för alla elever oavsett var eleven bor, att
skillnader i resultat mellan skolorna på Gotland ska minska.
Lotsen, vår centrala mottagningsenhet, arbetar internt med att utveckla sin organisation på
sikt till Lotsen 2.0. Covid-19 har dock förändrat läget och färre nyanlända kommer till
Sverige under pandemin. Detta kan snabbt ändras och en beredskap finns. Utvecklingen
mot Lotsen 2.0 är tänkt att vara en kombination av central mottagning och fortsättning i
det som kallas förberedelseklass. Elever med liten eller ingen studiebakgrund behöver
längre tid för att lära ett nytt språk. Det är viktigt att fortsatt hålla i den plan som finns för
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nyanlända utifrån projektet som genomfördes med stöd av Skolverket och avslutades för
två år sedan
Hur har det gått med måluppfyllelsen?
Även om det råder en pandemi har grundskolan som nämnts förbättrat sina resultat, det är
mycket glädjande och visar vilken kompetent lärarkår som finns på Gotland. Elever har
klarat resultat även om distansundervisning genomförts växelvis. Mer om resultat går att
läsa i grundskolans rapport och i SKR:s öppna jämförelser.
Våra resultat ökar och Gotland ligger bra till i jämfört med riket, men likvärdigheten
behöver stärkas även om resultatskillnaderna mellan skolor har minskat. Det påvisar alltså
även den revision av grundskolan som genomfördes under året. Likvärdighet behöver öka
gällande särskilt stöd, svenska som andraspråk och tillgång till elevhälsa.
Likvärdigheten och att ha en god kvalitet i verksamheten är intimt förknippad med att det
finns en utbildad lärare i klassrummet. Kompetensförsörjning är en stor utmaning framåt
för de gotländska skolorna. Det visar också den statistik som Skolverket publicerar med
jämna mellanrum. I den senaste statistiken som kom i december pekas fortfarande Gotland
ut som den del av landet som har störst utmaning med en framtida lärarbrist.
För att skapa bärkraftiga och kvalitativt goda verksamheter omorganiserar förskolan och
grundskolan till större ledningsområden. Små enheter bildar tillsammans större
skolområden. Under 2021 har resursskolan på Gotland gemensam skolledning.
Resursskolan för elever med förstärkt behov av stöd har nu egen elevhälsa kopplad till
verksamheten och sökandet efter en behörig specialpedagog fortsätter för att ytterligare
stärka kvalité.
Glädjande är att Gotland som skolkommun i Lärarförbundets skolranking fortfarande
ligger jämförelsevis bra till. Nu på 60:e plats av landets 290 kommuner (föregående års
placering var 39). Styrkor är andelen inskrivna på förskolan och resurser som satsas på
skolan. Sämst resultat får löneläget för lärare.
SKR:s Öppna jämförelser kom i november och den visar också på goda resultat. Gotland
ligger på flera områden bland de 25 procent bästa kommunerna i landet med positiva
förflyttningar från föregående år. Oron där är att flickornas resultat i årskurs 6 sjunker.
Grundskolan har en analys att göra.
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag
på hela Gotland
Delvis uppfyllt

Inledning
Även om målområdet inte i en första anblick kan ses som primärt för en utbildningsnämnd
så finns delar som ska göra enligt uppdraget och som också görs. I läroplanen finns
skrivningar om entreprenöriellt lärande och det är klart att elever med goda kunskaper och
ett gott självförtroende från skolan kan bli framgångsrika företagare. I ett annat perspektiv
så bidrar nämndens verksamheter till att människor kan och vill bosätta sig på ön och
bedriva sina företag härifrån.
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Situationen med pandemin har tyvärr hindrat många lokala samarbeten de senaste
månaderna. Nationella utbyten har dock i stället tillkommit i form av nya digitala forum.
Hur har det gått med målet?
Trots pandemi har ett samarbete med Kulturamas dansutbildning kunnat starta. De har
flyttat hela sin eftergymnasiala del från Stockholm till Gotland från terminsstarten den 1
september 2021.
Inom ramen för ung företagsamhet, UF, så har grundskolan under 2021 blivit mer aktiva
och 466 elever har deltagit i den del som riktar sig mot grundskolan, "Framtidsresan".
Studie- och yrkesvägledningen ligger inte inom nämndens ansvarsområde men naturligtvis
påverkar Prao - praktisk arbetslivsorientering och studie- och yrkesvägledning i det breda
perspektivet elevernas motivation till studier och i slutändan av grundskolan val till
gymnasiet. Under analysrapport vår 2021 lyftes frågan kring arbetet med skola-arbetsliv
som hela skolans ansvar samt hur arbetet med studie- och yrkesvägledning involveras. Till
grund för detta låg projektet ”Kompetenta Gotland”.
06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Delvis uppfyllt

Inledning
Inte heller det här målet känns primärt för en utbildningsnämnd men självklart bidrar
skolor av god kvalitet spridda över hela ön till förutsättningar för bostadsbyggande. I
underlaget för beslut till "Framtidens förskola och grundskola" låg den av regionen antagna
servicestrategin till grund. För att ta vara på den energi och det engagemang som fanns i
samband med de dialogmöten som fördes så finns ett uppdrag framåt. Skolorna i Stenkyrka
och Kräklingbo ska vara piloter i samverkan med "Gubis", utvecklingsbolagens
samorganisation, för att se om det går att tänka bostäder och skola i samklang. Vad gör att
människor väljer att vara kvar i skolan i sin bygd? Vad gör att man väljer ett alternativ i
tätorten?
Arbetet med likvärdiga och kvalitativt goda verksamheter beskrivs under mål fyra.
Avdelningen för stöd och utveckling gör kontinuerliga uppföljningar inom ramen för det
systematiska kvalitetsarbetet. Faktorer så som utbildning, globalisering, digitalisering,
arbetsmarknad, kollektivtrafik, arbetsmiljö, föräldraskap, barnperspektiv är centrala delar i
förvaltningens utvecklingsarbete. Upprätthållande av god kvalitet i verksamheterna vilket
sedan kommuniceras ut och görs tillgängligt bidrar till att Gotland är en attraktiv plats att
bosätta sig på.
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Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
07. Gotlands klimatavtryck minskar
I hög grad uppfyllt

Varje arbetsplats arbetar för att tillsammans med medarbetare, barn, elever och deltagare
minska klimatavtryck och medvetandegöra människans påverkan på miljön.
Målet ryms inom de olika skolformernas läroplaner och kontinuerligt arbete höjer
medvetandegraden successivt. Detta innebär att förvaltningen bidrar till måluppfyllelsen i
ett mer förebyggande och långsiktigt perspektiv men individen påverkas i det vardagliga.
- Det finns en ökad medvetenhet kring konsumtion på förskolorna. Samordning mellan
förskolor när det gäller befintligt material och vid inköp så att varje inköp värderas och
samplaneras. Alla aspekter bevakas enligt upphandlings- och inköpsregler inom Region
Gotland.
- Medvetenheten kring val av material är i dag högre. Utgår från tidigare genomfört arbetet
med giftfri förskola. Arbetet pågår nu även inom särskola, grundskola och fritidshem, enligt
handlingsplan för giftfri skola, särskola och fritidshem. Slutförs under 2022
- Sopsortering och kretslopp är i dag en mer naturlig del i skolornas vardag och kan ofta
kopplas till undervisningssituationer.
- Möten och utbildningar sker till stor del digitalt för att minska klimatpåverkan genom
förflyttningar.
- Central förvaltning delar årligen ut Vasallens miljöstipendium för undervisning samt två
elevstipendier riktat till gymnasieelever på Wisbygymnasiet som utmärkt sig positivt inom
miljöområdet via gymnasiearbete, miljöprojekt eller annat likvärdigt miljöarbete.
08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
I hög grad uppfyllt

Förvaltningens prioriterade aktivitet genomförd och kommer att genomföras fortsatt
Målet ryms inom de olika skolformernas läroplaner och kontinuerligt arbete höjer
medvetandegraden successivt. Detta innebär att förvaltningen bidrar till förändring,
förbättring och måluppfyllelse i ett mer förebyggande och långsiktigt perspektiv. Pågående
pandemi har ytterligare tydliggjort och medvetandegjort medarbetare, barn, elever,
deltagare och ungdomar om vattnets betydelse för människan, naturen och samhället.
Till 2022 väljer förvaltningen att tillföra en tydligare aktivitet kopplad till målet.
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09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen
på ekosystemen
I hög grad uppfyllt

Målet ryms inom de olika skolformernas läroplaner och kontinuerligt arbete höjer
medvetandegraden successivt. Detta innebär att förvaltningen bidrar till förändring,
förbättring och måluppfyllelse i ett mer förebyggande och långsiktigt perspektiv men
påverkar individen även i det vardagliga
Handlingsplanen för giftfri grundskola, fritidshem och särskola är under genomförande och
ska vara helt genomförd under 2022. Tidigare genomförd inom förskolan.
Inom central förvaltning finns det goda möjligheter att låna elcyklar eller biogasbil för att
transportera sig. Däremot inte helt genomförbart inom förvaltningens alla verksamheter
Förvaltningens försörjningsenhet samverkar med teknikförvaltningen gällande periodiskt
underhåll, ny- och ombyggnationer och vid varje upphandling och genomförande tas
hållbarhetsaspekten i beaktande.
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5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen
I hög grad uppfyllt

Förvaltningens prioriterade aktiviteter pågår och avdelningarna arbetar hela tiden aktivt för
att förbättra kommunikationsvägarna.
Utbildning inom webbtillgänglighet och regionens mallar genomförs kontinuerligt och
anses vara väl etablerat.
Rutiner för bemanning är etablerat inom i stort sett alla verksamheter.
Servicemätning 2020. Förvaltningen har relativt goda resultat i servicemätning vad det
gäller tillgänglighet och möjlighet att komma i kontakt. En viktig fråga att ha med sig på
vägen är; När är måluppfyllelsen ”tillräckligt god”?
Andel som får svar på e-post inom en dag, (procent) Indikator för regionen som helhet
visar på 81 procent.
Inom BUN:s verksamhetsområden kan följande siffror särskilt redovisas
- Förskola 92 (ökning jämfört 2019 – 90 procent) - Grundskola 100 (ökning jämfört 2019 –
82 procent)
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel
fråga, (procent) Indikator för regionen som helhet är 46,3 procent
Inom BUN:s verksamhetsområden kan följande siffror särskilt redovisas
- Förskola 59 (minskning jämfört 2019 – 75 procent) - Grundskola 75 (ökning jämfört
2019 – 58 procent)
Förvaltningens utveckling av e-tjänster har ökat under 2020-2021. Bidrar till förbättrad
tillgänglighet
Att arbeta med framåt;
- Utveckla e-tjänster på andra språk än svenska. Arbetet bör ske regiongemensamt då det
framkommit att e-tjänsteplattformen i dag inte är utformad för att enkelt kunna översätta etjänster till flertalet språk.
- Kontinuerligt utveckla arbetet med förankring, analys och uppföljning av resultat från
genomförda mätningar.
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- Slutföra förstudie av lärplattformar under 2021/22 och därefter gå vidare med
upphandlingsförfarande under andra halvan av 2022. Därigenom ytterligare utveckla
delaktighet och samverkan med elever, deltagare och i förekommande fall vårdnadshavare.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta
I hög grad uppfyllt

Vårdnadshavare inom förskola ger relativt höga betyg till förskolorna; ”Jag upplever att alla
har samma förutsättningar oavsett könstillhörighet” Betyg; 9,3/10. Samma som 2020
"Jag upplever att förskolan tar hänsyn till den information jag förmedlar om mitt barn".
Betyg; 8,9/10. Samma som 2020 Svarsfrekvensen är tyvärr låg, 34 procent, vilket innebär
ett utvecklingsområde framåt.
* Föräldrars nöjdhet med förskola; 87 procent (lika värde 2020)
Skolinspektionens enkät; Elever i åk 9: På lektionerna är vi elever med och påverkar på
vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter, positiva svar, andel (procent). 2020; 51,3
procent (2018 49,6 procent). Enkäten genomförs vartannat år.
De senaste läsårens satsning på kompetensutveckling genom projektet "Tillgängliga
lärmiljöer" har varit viktig och givit resultat. Arbetet har fokuserat på kommunikationssätt
och delaktighetsprocesser för elever, ungdomar, deltagare och personal. Förvaltningen har
här lyckats behålla drivkraften från projektet, som avslutades i mars 2020, och
implementering och lärande genomförs kontinuerligt i verksamheterna.
Servicemätning 2020; Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng
(procent) Indikator för regionen som helhet visar på 81 procent för 2020 (85,5 procent
2019) För förvaltningen kan följande verksamheter särskilt redovisas
- Förskola 100 procent (lika jämfört 2019)
- Grundskola 89 procent (minskning jämfört 2019)
Utifrån analysrapport VÅR 2020 och att en ny organisationsstruktur infördes inom den
centrala förvaltningen från och med 1 juli 2020 valde förvaltningsledningen att prioritera
följande förbättringsområden framåt, vilka är viktiga beståndsdelar i verksamhetsplan;
Tillitsbaserat ledarskap: Kontinuerlig dialog och uppföljning.
Kommunikation och information. Kommunikationsstrategi för hela förvaltningen
framtagen och kommer att implementeras under 2022. Går parallellt med handlingsplan
digitalisering och ger förvaltningen förbättrade förutsättningar inom målområdet.
Tydliggörande av den centrala förvaltningens inre organisation och övergripande ansvar;
Ansvars och arbetsbeskrivningar är framtagna på funktions och individnivå och redovisas
på insidan.
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12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Delvis uppfyllt

Ekonomiarbetet har utvecklats under året och tillsammans med utbildning i
bemanningsekonomi skapas dialoger för att utveckla arbetssätt. Rektorer har fått större
insikt och bättre verktyg för att kunna arbeta med mer strategiskt med bemanning kopplat
till budget.
Regionens beslutsstödsystem har bidragit till att struktur och ansvarsfördelning gällande
processer och rapporter blivit tydligare. Systematiken vad gäller uppföljning har utvecklats
men det krävs fortsatt arbete med stöd till verksamheterna i analys och uppföljning.
Förvaltningens arbete med verksamhetsplan, mål och aktiviteter har utvecklats successivt
under 2020-2021. Tidigarelagd start av arbetet ger större möjligheter till delaktighet, ger
ökad förståelse, bättre förankring och blir en tydligare del i budgetprocessen.
Kompetensutveckling och genomförda arbetsinsatser inom processkartläggning har skapat
ökad förståelse inom flera områden. Central förvaltning och ledningsfunktioner i
verksamheterna jobbar kontinuerligt för att kompetensutveckla, synliggöra och säkerställa
flertalet processer.
Det nya skoladministrativa system som införts under läsåret 2020/21 bidrar till att fler
verksamheter och processer successivt blir mer digitaliserade och automatiserade efterhand
som det implementeras och personalen utbildas.
Samverkan och samarbete med SKR inom STL-Skriva sig Till Lärande.
Kompetensutveckling för pedagoger som förbättrar arbetet med digitala verktyg och ger
bättre förutsättningar att öka elevers lärande, inom grundskolan. Det förenar
framgångsfaktorer för lärande med digital teknik.
Förvaltningens handlingsplan digitalisering, är uppdaterad och förtydligad under 2020 och
är nu ett bättre verktyg för förvaltningens chefer och medarbetare. Den digitala
kompetensen hos medarbetarna har höjts, bland annat som en följd av pågående pandemi
men även för att implementering av handlingsplanen fortlöper. Medarbetare och chefer är
nu än mer bekväma med digitala verktyg och det kollegiala lärandet har stor betydelse för
utvecklingen. Den digitala utvecklingen är dock kostnadsdrivande eftersom digitala
läromedel oftast är dyrare än traditionella läromedel. Till detta tillkommer kostnader för
kontinuerlig kompetensutveckling samt att administrativa arbetsuppgifter ökat med
anledning av dataskyddsförordningen GDPR.
Förvaltningen utvecklar arbetet med Microsoft Office 365:s verktyg kontinuerligt och har
uppdaterat riktlinjerna för systemet för att säkerställa att användandet följer lagstiftningen.
Kommunikationsvägarna är enklare och tydligare och systemet är mycket betydelsefullt för
förvaltningen. Problemet är att vad som är möjligt eller inte gällande molntjänster ur ett
GDPR-perspektiv fortfarande är mycket oklart. Här behöver förvaltningen stöd och
klargöranden, t.ex. från Sveriges Kommuner och Regioner.
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Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Delvis uppfyllt

Det regiongemensamma materialet har använts för diskussion i samband med
arbetsplatsträffar. Inom förskolan har ett särskilt arbete genomförts för att tydliggöra olika
yrkesroller, där framför allt förskollärarens pedagogiska ledarskap betonas. Detta arbete
uppfattas bidra till att öka tilliten mellan professionerna i förskolan. I medarbetarenkäten
som genomfördes under hösten 2021 visar ledarskapsindexet inom hela förvaltningen en
positiv trend. Även uppfattningen om hur förvaltningen leds har utvecklats i positiv
riktning. Resultatet tyder på att medarbetarna har en tillit till den nära ledningen, men också
i ökande grad till hur förvaltningen leds. Indexet "attraktiv arbetsgivare" visar också en
uppåtgående trend.
Det kan noteras att det finns en uppfattning om att det stora antalet mål, aktiviteter och
indikatorer som verksamheterna ska följa upp och mäta, delvis står i motsats till ett
tillitsbaserat ledarskap.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
I hög grad uppfyllt

Inom BUN:s ansvarsområde genomgår 28 lärare någon form av vidareutbildning på
högskolenivå under läsåret 2021/22, med varierande former av studiestöd från
förvaltningen, för att få utökad behörighet, alternativt komplettera sin utbildning för att få
lärarlegitimation. Samarbetet med Uppsala Universitet och Campus Gotland har utvecklats
ytterligare. För att stärka relationerna med studenterna vid förskollärar- och
grundlärarprogrammet har en "uppstartsmånad" genomförts, med möten mellan studenter
och företrädare från Region Gotlands förskolor och grundskolor utifrån olika teman. Fem
så kallade kontaktlärare, tre inom förskolan och två inom grundskolan, har tillsats för att
vara en länk mellan studenterna och Region Gotland och på så sätt bidra till en mer
verksamhetsnära utbildning. Projektet "barnskötare i fokus", som främst syftar till att stärka
barnskötares och elevassistenters ställning på arbetsmarknaden genom olika
utbildningsinsatser, startades den 23 augusti. 39 medarbetare deltar från för- och
grundskolan under läsåret 2021/22.
Ett arbete för att förbättra samordningen gällande olika former av praktikinsatser kopplade
till utbildningar inleddes under året och kommer att permanentas i form av en central
funktion för praktiksamordning. Barn- och elevhälsan har särskilda kontakter med
universitet och högskolor och tar kontinuerligt emot praktikanter från socionom-,
psykolog- och specialistsjuksköterskeprogrammen.
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Ett särskilt arbete för att utveckla arbetet med "kompletterande kompetenser" inleddes och
workshops med för- och grundskolans chefsgrupper genomfördes i syfte att hitta
kompetensförsörjningsaktiviteter som är mer nära knutna till den egna verksamheten.
Gemensamma rekryteringsprocesser har också genomförts inom för- och grundskolan med
gott resultat.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Delvis uppfyllt

Det hälsofrämjande arbetet varierar mellan avdelningarna. För Stöd och utveckling har
mycket handlat om att diskutera och utvärdera arbetsmiljöeffekterna av hemarbete under
pandemin. Arbetet med handlingsplanerna kopplade till medarbetarenkäten har på flera håll
inneburit att man arbetat med frågor runt stress och konflikter. Inom grundskolan har
fokus också varit på den upplevda stressen inom skolledarkåren. Den
förvaltningsgemensamma referensgruppen "skolledares arbetsmiljö", där bland annat
arbetsmiljöfrågor för ledare diskuteras tillsammans med förvaltningsledning och fackliga
företrädare, har haft återkommande möten. Arbetet med aktiviteter inom planen för
"lärares arbetsmiljö" - planen gäller för samtliga verksamheter i tillämpliga delar - har skett i
varierande grad under våren. En särskild utbildningsinsats via Avonova företagshälsa som
riktar sig till nyanställda lärare inom förskola, grundskola och gymnasium, "ett hållbart
arbetsliv", har startats under hösten.
Även arbetet med aktiviteten som syftar till att minska antalet korttidsanställda vikarier,
som både handlar om minskad belastning och stress för berörda medarbetare men också
om direkta ekonomiska vinster, har skett i begränsad omfattning. Enstaka grundskolor har
arbetat aktivt med att stärka grundbemanningen och därmed minska vikariebehovet. Inom
särskolan har en särskild befattning inrättats för att samordna vikariebehoven inom den
egna verksamheten.
Flera insatser har också gjorts för att tydliggöra och stärka yrkesrollerna och därmed öka
tydligheten i uppdragen. Förskolan har arbetat systematiskt med uppdragsbeskrivningar i
facklig samverkan och i nätverksträffar med samtliga medarbetare ledda av de två första
förskollärarna. Satsningen "barnskötare i fokus" förväntas dessutom bidra till en ökad
tydlighet i yrkesrollerna inom förskolan. Barn- och elevhälsan har tagit initiativ till att stödja
andra yrkeskompetenser inom förvaltningen, till exempel via utbildning och handledning
riktad till socialpedagoger. Barn- och elevhälsan har också arbetat aktivt med flera olika
egna hälsofrämjande aktiviteter.
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6 Kvalitetsberättelse
Utifrån central förvaltnings perspektiv behöver följande lyftas fram i berättelsen;
Det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen anses vara relativt väl förankrat. Det
finns en gemensam bas i årshjulet och de stora processerna vilket i dag skapar trygghet och
tillit, även om tidplanerna ofta är alldeles korta. För att hålla i och även utveckla arbetet
behöver det fortsatt finnas långsiktighet, uthållighet och ett verksamhetsnära ledarskap.
Förvaltningen har i dag en tidigarelagd arbetsprocess med förvaltningens verksamhetsplan.
Arbetet startar i april månad i förvaltningsledningsgruppen (FLG) och beslutas i nämnder i
oktober månad, med reservation för budget. Planen och dess aktiviteter blir numera en mer
naturlig del av budgetprocessen och årscykeln vilket leder till en förbättrad implementering
och ökad förståelse efterhand. Förbättringsarbetet har varit mycket viktigt i samband med
att ny förvaltningsledning formerades i juli 2020. Ett lärande som ger god utveckling.
Verksamheterna har i dag goda möjligheter att välja ut mål och aktiviteter, vilket görs i
samråd med avdelningschefer utifrån förvaltningsledningens inriktningsbeslut gällande mål
och aktiviteter
Det finns i dag ett utökat stöd från central förvaltning när det gäller information och
utbildning inom beslutsstödsystemet. Viktigt för att lyckas med rapportskrivningar och att
följa upp mål och aktiviteter. En viktig och uppskattad stödfunktion för förvaltningens alla
chefer.
Tillit och förtroende, mindre kontroll ger större möjligheter för chefer att påverka
utformningen av aktiviteter och delaktiviteter, att implementera och därmed öka
delaktighet och förståelse.
Över lag lyckas förvaltningen bra med att rapportera och producera material. Flertalet
enheter är även bra på att sammanställa men behöver många gånger stöd med analys,
uppföljning och åtgärder. Antalet rapporter och de korta ställ- och leveranstiderna
försvårar dock uppföljnings och förbättringsarbetet och tidplanerna blir då delvis ett
arbetsmiljöproblem för flertalet chefer, nämndsekreterare och handläggare.
Arbetet med verksamhetsplanen för 2022 är klar och under oktober månad beslutades den
i nämnderna.
Det förvaltningen nu ser som nästa utvecklingsområden inför och under 2022, inom
kvalitetsarbetet, är;
- Central förvaltning behöver fortsätta att kartlägga avdelningarnas behov av utbildning och
stöd när det gäller aktiviteter, mål, beslutsstödsystem och utveckling av arbete med analys
och uppföljning. Därigenom utveckla arbetet med hur aktiviteter och mål följs upp och
beskrivs, analysarbete och uppföljning, identifiering av eventuella brister samt hur
förvaltningen planerar för åtgärdande och förebyggande arbete.
- Utvecklingsarbete samt översyn av antalet indikatorer samt hur de används i uppföljnings
och utvecklingsarbetet.
- Fördjupat arbete med det skoladministrativa systemet Tieto inom området statistik. Får vi
den leverans som förväntas av systemet? Arbetet pågår och parallellt tittar förvaltningen
även på Skolmodulen i Hypergene, tillsammans med systemförvaltarare på
regionstyrelseförvaltningen för att jämföra och se var det brister, om det brister. I nuläget
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har förvaltningen dock inte budget för att inhandla skolmodulen men det är även för tidigt
att göra detta då behovet inte är trängande.
- Utveckla planering och samarbetet med regionens övriga förvaltningar när det gäller
eventuella gemensamma aktiviteter
Hur arbetet med mål och aktiviteter utvecklas eller vad som kvarstår att utveckla
återberättas och sammanfattas i respektive måluppfyllelse.
Hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs och följs upp inom respektive förvaltning
behöver återkopplas till regionstyrelseförvaltningen för att möjliggöra förbättringsåtgärder.
Varje förvaltnings särart, möjligheter och utmaningar behöver beaktas när planeringen av
kalenderårets rapporteringar läggs upp. Vad måste vara lika och/eller vad kan vara unikt
eller ett undantag för respektive förvaltning.
6.1 Inkomna synpunkter

Totalt har 62 synpunkter – klagomål – beröm inkommit vilket är en dubblering mot
föregående år. Förvaltningen ser en koppling till den pågående pandemin, dels genom
antalet anmälningar och innehållet i anmälningarna. Ökningen har även ett samband med
Skolinspektionens och Barn- och elevombudets (BEO) nya signalsystem som innebär att
de i första ledet hänvisar till kommunernas klagomålshantering. Detta har inneburit en
ökning av inkomna klagomål och en markant minskning av Skolinspektions och BEO
anmälningar vilket detta år endast har varit en anmälan. Förvaltningen kan nu sätta in
snabbare åtgärder som gör bra skillnad för barn och elever.
Bedömning: Samtliga klagomål – synpunkter - beröm är kända av utbildningsdirektören,
förskolans, grundsärskolans och grundskolans respektive avdelningschefer och har följts
upp. Nämnden får två rapporter per år med antal, innehåll och vidtagna åtgärder.
Förskolan: Åtta (8) synpunkter - beröm.
Synpunkterna handlar om belysning utomhus under vinterhalvåret, Schoolsoft, bevakning
av förskolor kvälls och nattetid, arbetsledning och information om öppna förskolan.
Berömmet är till förskolepersonalen vid en förskola.
Alla inlämnade synpunkter är omhändertagna-åtgärdade och avslutade.
Grundskolan inklusive fritidshem: 48 inkomna synpunkter främst i form av klagomål.
De handlar bland annat om risker på skolgårdar, Schoolsoft, lärares undervisning, skolmat,
dataskyddsförordningen GDPR, förbättring av Region Gotlands hemsida som rör
nämndens verksamhet, framtidens grundskola, lovveckor, covidfrågor och e-tjänst.
Alla inlämnade synpunkter är omhändertagna, övervägande delen är åtgärdade och
avslutade, några ärenden fortsatt under utredning.
Särskolan: Sex (6) ärenden som handlar om vårdnadshavares önskemål om skolskjuts från
särskolans fritidshem i Visby och hem.
Frågan är behandlad och avslutad.
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7 Väsentliga personalförhållanden
Den pågående pandemin har haft fortsatt påverkan på verksamheterna. Det handlar om
nödvändiga anpassningar utifrån gällande restriktioner, men också om en ökad
arbetsbelastning inom många arbetsplatser, särskilt i perioder då flera medarbetare varit
frånvarande samtidigt. Verksamheterna har hanterat det senare genom omfördelning av
personal och arbetsuppgifter, rekrytering av vikarier på lite längre sikt och/eller med så
kallade husvikarier. Inom förskolan har man arbetat medvetet med att se över arbetssätt
och rutiner för att så långt som möjligt undvika att ta in "nya" vikarier.
7.1 Lönebildning

Inför löneöversynen 2021 erhöll BUN en budgetförstärkning med knappt 3,7 miljoner
kronor för att åtgärda obalanser gällande jämställdhet och bristyrken i förhållande till
marknaden. Satsningar gällande jämställdhet gjordes på de kvinnodominerade grupperna
förskollärare och lärare i år F-3. Övriga satsningar gjordes på skolsköterskorna, för- och
grundskolans skolledare, samt på samtliga lärarkategorier inom för- och grundskolan, med
en särskild satsning på gruppen lärare i fritidshem, där den största bristen finns.
I kartläggningen inför 2022 års löneöversyn kan konstateras att det fortfarande finns en
jämställdhetsobalans gällande gruppen förskollärare, vilket innebär att fortsatta satsningar
behöver göras. Även inom gruppen rektorer inom för- och grundskolan kvarstår viss
obalans. Det kan noteras att kartläggningen omfattar jämförelser mellan yrkesgrupper inom
den egna förvaltningen och inte mellan förvaltningar.
Utvärderingen kopplad till begreppet marknad kan inte göras förrän den riksgemensamma
statistiken presenterats från SKR, vilket förväntas ske under våren 2022. Utifrån den senast
tillgängliga statistiken från november 2020, kan konstateras att Region Gotlands löner
ligger någorlunda i paritet med riket inom flera lärargrupper. Dock finns en större negativ
differens när det gäller lärare år 7-9, lärare i praktiska och estetiska ämnen, speciallärare
samt modersmålslärare. Jämförelser mellan Region Gotland och Region Stockholm visar
dock på betydligt högre löner i Stockholm i förhållande till Gotland i 2020 års lönenivåer.
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7.2 Personalvolym

BUN
Utbildningsdirektör
Ledningsstöd
Förskola

Antal anställda nov
2021

Antal anställda nov
2020

Differens

1788

1734

54

13

13

0

0

14

-14

560

548

12

1028

1002

26

Särskola

74

73

1

Kulturskola

34

29

5

Barn- och elevhälsan

55

51

4

Stöd och utveckling

27

10

17

Antal anställda nov
2021 tillsvidare

Antal anställda nov
2020 tillsvidare

Differens

1476

1411

65

12

11

1

0

14

-14

Förskola

512

488

24

Grundskola

787

761

26

Särskola

61

54

7

Kulturskola

27

27

0

Barn- och elevhälsan

53

47

6

Grundskola

BUN
Utbildningsdirektör
Ledningsstöd

25

9

16

Antal anställda nov
2021
visstid

Antal anställda nov
2020
visstid

Differens

323

342

-19

Utbildningsdirektör

1

2

1

Ledningsstöd

0

0

0

48

62

-14

248

252

-4

15

19

-4

Kulturskola

7

2

5

Barn- och elevhälsan

2

4

-2

Stöd och utveckling

2

1

1

Stöd och utveckling

BUN

Förskola
Grundskola
Särskola

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

Antalet anställda utifrån gällande anställningsavtal har totalt sett ökat med 54 personer från
motsvarande period 2020. Antalet tillsvidareanställda har ökat med 65, medan antalet
tidsbegränsat anställda har minskat med -19. Den största ökningen av tillsvidareanställda
finns inom grundskolan med 26 personer. Ökningen beror främst på att antalet särskilda
undervisningsgrupper/motsvarande har ökat, att Polhemsskolan har nyrekryterat, att andra
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yrkeskategorier, till exempel socialpedagoger eller lärarassistenter, har rekryterats samt att
ett antal tidsbegränsade anställningar har övergått i tillsvidareanställningar enligt LAS
konverteringsregler, som ändrades från 1 oktober 2021. Effekterna av regelverket i LAS är
också den största förklaringen till ökningen av tillsvidareanställda inom förskolan.
Förskolan uppvisar den största minskningen av antalet tidsbegränsat anställda med
månadslön med 14 personer.
Noteras att både för- och grundskolan har ett fortsatt relativt högt intag av timvikarier.
Under 2021 hade verksamheterna inom BUN:s ansvarsområde timanställda motsvarande
64 heltider. Under 2020 var siffran motsvarande 76 heltider och under år 2019: 85 heltider.
Användandet av timvikarier varierar mellan olika rektorsområden och mellan olika
arbetsplatser.
Faktiskt arbetad tid
jan-nov 2021

Faktiskt arbetad tid
jan-nov 2020

Differens

1216

1202

14

Utbildningsdirektör

9

8

1

Stöd och utveckling

22

8

14

0

15

-15

Förskola

382

381

1

Grundskola

641

626

15

Särskola

47

42

5

Kulturskola

16

16

0

Barn- och elevhälsan

38

35

3

BUN

Kvalitet och utveckling

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är
borträknad.

Totalt sett visar också produktionsmåttet faktiskt arbetad tid en ökning från november
2020 till november 2021, ökningen motsvarar 14 heltidsarbetare för hela ansvarsområdet.
Även här är det grundskolan som står för den största ökningen motsvarande 15
heltidsarbetare. Noteras att uppgifterna rörande avdelning för Stöd och utveckling ska
samläsas med uppgifterna för den tidigare avdelningen Kvalitet och utveckling.
Uppgifterna berör huvudsakligen samma medarbetare.
För lärare med ferieanställning utgår måttet faktiskt arbetad tid från den reglerade arbetstiden som
motsvarar i genomsnitt 35 timmar per vecka under ett läsår. Den så kallade förtroendearbetstiden, som
motsvarar ytterligare 10,5 timme i genomsnitt under ett läsår, redovisas däremot inte. Det innebär att på
ett helår saknas redovisning för motsvarande ca 33% av möjlig produktionstid.
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7.3 Sjukfrånvaro
Sjuktal jan-nov
BUN

Totalt 2020

Differens i
Totalt 2021 procentenheter

8,10%

6,58%

-1,52

Utbildningsdirektör

4,06%

3,57%

-0,49

Stöd och utveckling

1,77%

0,90%

-0,87

Förskola

9,74%

8,01%

-1,73

Grundskola

7,80%

6,33%

-1,47

Särskola

7,94%

5,56%

-2,38

Kulturskola

5,17%

4,88%

-0,29

Barn- och elevhälsan

5,79%

4,00%

-1,79

Kvalitet och utveckling

3,17%

Sjuktal jan-nov
BUN

Kvinnor 2020

inga uppgifter
Differens i
Kvinnor 2021 procentenheter
inga uppgifter

8,62%

7,04%

-1,58

Utbildningsdirektör

4,26%

3,69%

-0,57

Stöd och utveckling

2,23%

1,32%

-0,91

Förskola

9,76%

8,11%

-1,65

Grundskola

8,49%

6,95%

-1,54

Särskola

7,87%

5,06%

-2,81

Kulturskola

5,89%

4,32%

-1,57

Barn- och elevhälsan

6,25%

4,49%

-1,76

Kvalitet och utveckling

3,57%

inga uppgifter

Sjuktal jan-nov
BUN

Män 2020

inga uppgifter
Differens i
Män 2021 procentenheter

5,97%

4,70%

-1,27

Utbildningsdirektör

3,49%

3,21%

-0,28

Stöd och utveckling

1,13%

0,25%

-0,88

Förskola

9,11%

5,29%

-3,82

Grundskola

6,11%

4,86%

-1,25

Särskola

8,13%

6,81%

-1,32

Kulturskola

2,96%

6,86%

3,9

Barn- och elevhälsan

0,84%

0,12%

-0,72

Kvalitet och utveckling

2,59%

inga uppgifter

inga uppgifter

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.
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Här visas sjuktal månad för månad under 2021 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2020 (blå linje)

Den totala sjukfrånvaron inom BUN:s ansvarsområde har sjunkit med -1,52
procentenheter från november 2020 till november 2021. För kvinnorna har sjukfrånvaron
sjunkit med -1,58 enheter från 8,62 procent 2020 till 7,04 procent 2021. För männens del
har den sjunkit med -1,27 enheter, från 5,97 procent 2020 till 4,70 procent 2021. Sett per
avdelning har sjukfrånvaron också minskat inom samtliga områden. Inom förskolan, som
har den högsta sjukfrånvaron, är effekterna av pandemins restriktioner troligen den största
orsaken till minskningen. Förbättrade hygienrutiner och att färre med sjukdomssymtom
vistas i verksamhetens lokaler har troligen bidragit till sänkta sjuktal. Även inom både
grundskolan och särskolan, som också har relativt höga sjuktal, har restriktionerna troligen
inneburit att smittspridning har reducerats vilket sannolikt påverkat sjuktalet positivt, trots
pandemin.

35

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse 2021

8 Ekonomisk uppföljning
Nämnden visar för helåret 2021 ett negativt resultat på nio miljoner kronor.
Nettokostnaden har för året ökat med 47,2 miljoner kronor och motsvarar 3,9 procent.
Ökningstakten för de egna kostnaderna är tre procent och intäkterna 1,8 procent.
Utfallet för barn och elevvolymer blev ett samlat underskott, i resursfördelningen, på 5,2
miljoner kronor och motsvarar 141 barn och elever. Det blev färre antal barn och elever i
den kommunala verksamheten än planerat och fler i den fristående verksamheten.
Investeringarna var vid årets slut i balans, häri ligger även en begäran om
kompletteringsbudget för investeringar som igångsätts under 2022.
8.1 Årets resultat
Kontostruktur
Resultat

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2021
2021

Avvikelse Jan Dec 2021

Utfall Jan- Dec
2020

-1 255 619

-1 264 768

-9 149

-1 217 551

825 602

842 245

16 642

827 696

Taxor och Avgifter

42 200

43 889

1 689

42 642

Statsbidrag

64 081

82 767

18 686

94 587

Försäljning vara/tjänst

21 483

11 063

-10 420

4 969

Intern resursfördelning

693 905

700 516

6 611

681 672

3 934

4 010

76

3 826

-2 081 221

-2 107 013

-25 791

-2 045 248

-860 050

-871 404

-11 354

-846 757

-90 479

-95 719

-5 240

-91 453

-182 192

-191 854

-9 662

-179 367

-28 184

-27 969

215

-27 527

-144 166

-144 481

-316

-142 139

-15 322

-15 662

-340

-15 274

-701 990

-699 210

2 781

-677 365

-58 838

-60 715

-1 876

-65 366

INTÄKTER

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

I tabellen visas intäkter och kostnader för året, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även
fjolårets redovisade intäkter och kostnader.
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Intäkter
Intäkterna visar på ett positivt resultat med 16,6 miljoner kronor. I en jämförelse med
föregående år är intäkterna högre för 2021, detta förklaras av att det under året har varit
fler barn och elever samt är det en högre ersättning per barn och elev för samtliga
skolformer. I den högre ersättningen, grundbeloppet, är även sparbetinget medräknat för
förskolan med 2,3 miljoner kronor och grundskolan med 1,6 miljoner kronor.
De rörliga flödesbidragen avser interna ersättningar för barn och elever i de olika skolformerna,
ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet utgår varje månad till respektive
rektor för det antal barn och elever som är inskrivna på verksamheten. Rektor har en nollbudget, med det
menas att barn och elevintäkter som inkommer ska täcka den totala egna kostnaden för verksamheten
avseende alla förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning, undervisningpersonalkostnader, och lärverktyg.
De fasta bidragen avser i huvudsak särskild undervisningsgrupp och tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet är
belopp utöver grundbeloppet och är till för barn och elever som behöver extra stöd på grund av exempelvis
fysiska funktionsnedsättningar.
Den interna resursfördelningen visar som resultat för året på ett positivt resultat på 6,6
miljoner kronor detta beror bland annat på färre barn och elever än budgeterat i den
kommunala verksamheten, framför allt på hösten.

100 000

2020; 94 587
2017; 86 119

90 000
80 000

2019; 75 299

70 000

2017; 57 428 2018; 59 180 2019; 57 847

50 000
2015; 30 268

40 000

20 000

2014; 26 954
2014; 22 622

2015; 23 730

10 000
0

2021; 66 119

2016; 65 342

60 000

30 000

2021; 89 361

2018; 80 695

2016; 30 881

2017; 22 291

2016; 28 923

2015; 1 596
2014

2020; 59 198

2020; 23 939
2018; 15 943

2021; 13 021

2019; 9 140 2020; 7 031
2021; 5 924

2015
2016
2017
351100 Statsbidrag fr Skolverket

2018
2019
2020
351700 Stb fr Migrationsverket

351900 Övriga Statsbidrag

352100 Driftbidrag från AMS

358300 EU Övrigt

359900 Övriga externa bidrag

2021

Totaler
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Över åren kan det ses att statsbidragen har ökat från 2014 till 2021 med 62,4 miljoner
kronor. En nedgång av totalt statsbidrag kan ses från 2017 i jämförelse med 2019
motsvarande 10,8 miljoner kronor. Statsbidragen från Skolverket har fram till 2017 ökat för
att åren därefter stabilisera sig och ligga på en nivå på 57 till 59 miljoner kronor, i
jämförelse med år 2020 så har bidragen ökat med 6,9 miljoner kronor. Största statsbidraget
är ”stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling”. Statsbidragen från Migrationsverket har
minskat sedan 2016 och avser återsökta statsbidrag för asyl och etableringsersättning för
nyanlända, budgeterade förväntningar på ersättningar från Migrationsverket har under de
senaste åren reducerats så även för budgetåret 2021. Kategori ”Övriga statsbidrag” har för
2020 ökat kraftigt och avser i huvudsak det statliga stödet för att täcka kommuners
sjuklönekostnader med anledning av pandemin, det statliga stödet för 2020 blev 20,9
miljoner kronor, för år 2021 har bidraget minskat och blev 9,4 miljoner kronor.
Kostnader
Kostnaderna är totalt 62 miljoner kronor högre för 2021 i jämförelse med 2020, ökningen
motsvarar tre procent. Den största procentuella avvikelsen har kontogruppen köp av
huvudverksamhet. Utfallet för köp av huvudverksamhet (enskild verksamhet samt
interkommunalersättning) är 12,5 miljoner kronor högre och förklaras av ett högre
grundbelopp samt fler utbetalningar för barn och elever. Personalkostnaderna har ökat
med 24,6 miljoner kronor motsvarande 2,9 procent. För att jämföra över åren bör hänsyn
tas till att cirka 24 miljoner kronor avser löneökningar för 2021, omräknat till helår i en
jämförelse med år 2020.
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Extra budgetförstärkning och tillskott, tkr
Under budgetåret 2021 har extra tillskott till nämndens budgetram gjorts samt har tillskott
gjorts i det ekonomiska utfallet.
Tilläggsanslag från eget kapital
Komp. engångsbelopp, lärare
Komp. fristående verksamhet

Belopp,
tkr
3 281
172

Barn- och elevhälsan

1 000

Överför. Resultat, verksamheter

1 013

Summa

5 466

Övrigt överfört, kompetensutv. medel från GVN 360
tkr

Pandemirelaterat
Tillskott, psykisk hälsa

Belopp,
tkr

Barn- och elevhälsan

200

Summa

200

Tillskott, sjukfrånvaro

Belopp,
tkr

Utbildningsdirektör

685

Stöd och utveckling

29

Förskola

3 633

Grundskola

4 514

Särskola
Kulturskola
Barn- och elevhälsan

399
59
121

Summa

9 440

Totalt

9 640

Tillskott för psykisk hälsa, avser förstärkta folkhälsoåtgärder 2 med anledning av
Coronapandemin och som finansieras genom omfördelning av länsgemensamma statliga
stimulansmedel.
Tillskott sjukfrånvaro, avser det statliga stödet för att täcka kommuners sjuklönekostnader
med anledning av Coronapandemin. Regeringens beslut om att alla arbetsgivare ska få
ersättning för sina sjuklönekostnader3

2

RS § 120

Sjuklönekostnader som redovisats i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket för perioden januari-september månad
2021. Utbetalas av Försäkringskassan

3
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Periodiseringar
Projekt

Belopp,
tkr

Skapande skola
Kulturrådet

789
1 049

Barnskötare i fokus

434

Café med flera

102

Föräldracirklar

1 039

Förutbetalda intäkter

Intäkter som överflyttas till 2022

3 413

Avser utfallet per den 31 december som bokas upp för respektive år 4. För 2021 reduceras
intäkterna med 3,4 miljoner kronor och bokas upp som intäkt för år 2022. De uppbokade
intäkterna avser statsbidrag som exempelvis Skolverkets skapande skola och även andra
externa intäkter.
Periodens resultat per avdelning, tkr
2021

2020

2019

Progn. 21

278

158

-141

250

411 Utbildningsdirektör

-4 642

3 366

735

1 943

412 Stöd och utveckling

1 452

-1 747

10 011

-1 701

413 Förskola

3 934

7 567

-3 164

3 145

-4 916

-1 165

-3 356

-11 532

-555

2 957

1 765

-2 717

416 Kulturskola

504

464

183

2

417 Barn- och elevhälsan

-14

2 571

835

1 953

Internt flödesbidrag, rör

4 830

12 010

2 653

5 885

Internt flödesbidrag, fas

-361

2 557

2 247

0

-9 659

-16 751

-23 317

-6 179

-9 149

11 987

-11 550

-8 951

Organisation 3pos
410 Ordförande

414 Grundskola
415 Särskola

Enskild verksamhet
Totaler

Resursfördelning avser rörliga och fasta flödesbidrag (tilläggsbelopp)
HR och ekonomichef flyttades år 2020 från stöd och utveckling till utbildningsdirektör
Ledningsstöd samt kvalitet och utveckling är from 1/7 -20 stöd och utveckling
Progn. 21 avser delårsprognos 2

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

4
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Förskolan gör för året ett positivt resultat, i jämförelse med förra året har resultatet
försämrats med 3,6 miljoner kronor. Nettokostnaden för förskolan har ökat med 2,2
miljoner kronor. För förskolan är ökningstakten för de egna kostnaderna 1,9 procent och
intäkterna 1,1 procent. Personalkostnadsökningen är 1,3 procent.
Grundskolan har för året ett försämrat resultat med 3,8 miljoner kronor i jämförelse med
2020. Nettokostnaden för grundskolan har ökat med 1,3 miljoner kronor motsvarande 4,1
procent. En förklaring till att nettokostnaden har ökat kan förklaras av att ersättning för
sjukfrånvaro har minskat med 2,5 miljoner kronor i jämförelse med föregående år. För
grundskolan är ökningstakten för de egna kostnaderna 3,8 procent och intäkterna 3,8
procent. Personalkostnadsökningen är fyra procent. Att utbildningsdirektören visar på ett
försämrat årsresultat förklaras av att statsbidrag från Migrationsverket inte inkommit som
planerat, avvikelsen är 3,2 miljoner för året, avvikelsen ligger på ekonomichefen.
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8.2 Nettokostnadsutveckling
Utfall Jan - Dec
2021

Utfall Jan- Dec
2020

Förändring

Förändring %

-1 264 768

-1 217 551

-47 217

4%

842 245

827 696

14 548

2%

Taxor och Avgifter

43 889

42 642

1 247

3%

Statsbidrag

82 767

94 587

-11 820

-12%

Försäljning vara/tjänst

11 063

4 969

6 094

123%

Intern resursfördelning

700 516

681 672

18 844

3%

4 010

3 826

184

5%

-2 107 013

-2 045 248

-61 765

3%

-871 404

-846 757

-24 647

3%

-95 719

-91 453

-4 266

5%

-191 854

-179 367

-12 486

7%

-27 969

-27 527

-442

2%

-144 481

-142 139

-2 343

2%

-15 662

-15 274

-387

3%

-699 210

-677 365

-21 845

3%

-60 715

-65 366

4 652

-7%

Kontostruktur
Resultat
INTÄKTER

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

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas
förändringen mellan åren i tkr respektive procent.
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Diagrammet nedan visar slutlig budgetram och nettokostnadsutvecklingen under de senaste
åren.
1 300
1 250

1 204

1 200
1 150

1 129 1 130

1 110
1 058

1 100
1 024

1 050
1 000

1 230

1 103

1 116

1 114

1 171
1 130
1 193
1 144
1 122

1 265

1 218

1 256

1 051

1 012
2012 2013

2014

2015

2016

2017

Nettokostnad

2018

2019

2020

2021

Budget

För 2021 har nettokostnaden, i jämförelse med 2020, ökat med 47,2 miljoner kronor
ökningen motsvarar 3,9 procent och är i en jämförelse med bokslutet för 2020 högre. Att
nettokostnaden är högre i en jämförelse med föregående bokslut förklaras av fler barn och
elever tillika ett höjt grundbelopp vilket har för året medfört en kostnadsökning med 35,3
miljoner kronor motsvarande 4,2 procent. I nettokostnaden ligger bruttokostnadsökningen
på tre procent vilket är högre än föregående bokslut. Genomsnittlig
bruttokostnadsutveckling för de tre senaste åren är på 2,3 procent. Tilldelningen av budget
har för åren 2015 till 2017 varit mer eller mindre konstant men från och med 2018 till 2020
har den ökat med 126 miljoner kronor. Ökningen av budget från 2020 till 2021 är 26
miljoner kronor.
Barn och elevvolymer, rörliga flödesbidrag
Kommunalhuvudman
Förskola

Budget,
tkr

Utfall,
tkr

Differens,
tkr

Utfall
volym

Budget
volym

Differens
volym

229 536

226 816

2 720

2 119

2 134

-15

Fritidshem

79 697

75 979

3 718

2 349

2 463

-114

Förskoleklass

25 347

25 297

50

536

537

-1

272 790

273 646

-856

4 985

4 974

Summa

607 370

601 738

5 632

9 989

10 108

11
-119

Fristående-

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

Grundskola

Exkluderar särskild undervisningsgrupp.

huvudman

Differens,
tkr

Utfall
volym

Budget
volym

Differens
volym

Förskola

83 014

80 311

2 703

613

598

15

Ped. Oms

1 138

1 083

55

11

12

-1

Fritidshem

9 067

14 711

-5 644

415

256

159

Förskoleklass

6 756

7 280

-524

95

88

7

Grundskola
Summa

73 305

80 677

-7 372

859

779

173 280

184 062

-10 782

1 993

1 733

80
260

-5 150

11 982

11 841

141

Buffert ingår i förskola med 5 500 tkr

Totalt

780 650

785 800
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Budget,
volym
67

Utfall,
volym

Differens,
volym
62

-5

Gysär

28

26

-2

Summa

95

88

-7

Utfallet för barn och elevvolymer blev ett samlat underskott, i resursfördelningen, på 5,2
miljoner kronor och motsvarar 141 barn och elever. Det blev färre antal barn och elever i
den kommunala verksamheten än planerat och fler i den fristående verksamheten.
8.3 Kostnader och intäkter med anledning av pandemin

Inkomna ersättningar på grund av pandemin är kompensation för sjukfrånvarokostnader.
Dessa blev 9,4 miljoner kronor och har fördelats till respektive verksamhet, som exempel
kan nämnas att grundskolan erhållit 4,5 miljoner kronor och förskolan 3,6 miljoner kronor.
Bokförda kostnader på projektkoden för pandemin är 311 000 kronor och avser bland
annat skolskjutsar. Tillskott har gjorts till barn och elevhälsan med 200 000 kronor för
psykisk hälsa, avser förstärkta folkhälsoåtgärder 5 med anledning av Coronapandemin och
som finansieras genom omfördelning av länsgemensamma statliga stimulansmedel. I april
månad fattade regeringen fattade beslut om extra skolmiljard vilket blev 1,3 miljoner
kronor fördelat på alla huvudmän. Anledningen till extra skolmiljard var att kompensera
kommuner för pandemins effekter.

5
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8.4 Investeringar
Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Dec

-52 264

-13 559.4

-38 704.4

-54 194

25002 IT

-1 900

-1 576.1

-323.9

-1 900

25003 IT Surfplattor

-3 900

-4 773.7

873.7

-3 900

-700

-18.6

-681.4

-700

-1 565

-335.0

-1 230.0

-2 000

-85.6

85.6

-14

Projektstruktur

Investeringsprojekt

25004 IT
Administration
25007
Förskoleplatser
25013 Särskolan,
handik.hjälpm

Avvikelse Aktuell prognos Aktuell prognos
2021
2022
budget 2021
Inmatning
Inmatning

25023 Övriga
bygginv/anordninga

-1 055

-2 873.4

1 818.4

-2 000

25031
Återanskaffning

-4 000

-3 805.8

-194.2

-3 986

-402

-60.6

-341.2

-952

25054 Väskinde
förskola

-11 742

-30.7

-11 711.3

-11 742

25055 Alléskolan

-27 000

-27 000.0

-27 000

25045
Polhemsskolan

Alla investeringar har genomförts som planerats för år 2021. Budgetavvikelsen på 38,7
miljoner kronor har nämnden begärt kompletteringsbudget för det vill säga flytta över
investeringsbudget till år 2022. Överföring av investeringsmedel begärs för projektet
”Väskinde förskola”, medlen avser nybyggnation av 6 avdelningar som ersättning för
paviljonger med tidsbegränsat bygglov. Belopp som begärs att överflyttas är 11,7 miljoner
kronor. Överföring av investeringsmedel begärs även för projektet ”Alléskolan”, medlen
avser nybyggnation av skola och rivning av befintlig skola, Visby pjäsen 14. Belopp som
begärs att överflyttas är 27 miljoner kronor.
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