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1. Verksamhet och resurser för 2019 – 2021
1.1 Sammanfattande bedömning av balansen mellan uppdrag och resurser

Glädjande nog ökar antalet barn och elever i våra verksamheter. Det är därför ytterst angeläget att nämnden tilldelas resurser för att möjliggöra detta mottagande, så att inte kvaliteten i utbildningen äventyras. Inför 2018 ser vi redan nu att nämnden är underfinansierad
avseende barn- och elevvolymer motsvarande minst 29 miljoner kronor. Nämnden uppmärksammade regionstyrelsen och fullmäktige på att barn- och elevvolymerna kommer att
överstiga planerad budget redan under hösten 2017, utan att nämnden beviljades ytterligare
medel för att hantera detta. Bedömningen för 2018 är därför att risken för att nämndens
uppdrag inte kan verkställas inom tilldelad budgetram betydande, trots att ytterligare besparingar avses genomföras.
Barn- och utbildningsnämndens samlade driftsresultat 2017 var 8 miljoner kronor. Resursfördelningen avseende antalet barn och elever var underfinansierad med drygt 18 miljoner
kronor, vilket motsvarar 290 fler barn och elever. Detta kunde nämnden hantera under
förutvarande år tack vare de omfattande statsbidragen för nyanlända barn- och elever.
Nämnden har en verksamhet med förhållandevis höga kostnader bland annat på grund av
många små enheter. Planeringsförutsättningarna perioden 2019–2021 innehåller osäkerheter, bland annat beträffande det ekonomiska utrymmet för nödvändiga långsiktiga strukturförändringar, osäkerhet i befolkningsprognoser och antalet asylsökande/nyanlända och
deras lokalisering på Gotland.
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Barn- och utbildningsnämndens strategi för att klara de av fullmäktige beslutade besparingarna perioden 2017—2019 är bland annat att:
- Att fortsätta redan pågående arbete och ta fram förslag efter hand utifrån de styrningar regionfullmäktige tidigare beslutat om, vilket bland annat inneburit beslut
om att avveckla små förskoleenheter.
- Att samla verksamheter och därmed skapa bättre pedagogiska möjligheter med förskola, fritidshem och grundskola F-3 i en samlad enhet.
- Att flexibelt kunna nyttja lokaler för att undvika paviljongslösningar eller nybyggnation.
- Underlaget pekar på ökade behov av förskola och grundskola i Visby, vilket nämnden givit förvaltningen i uppdrag att planera för, bland annat genom att kunna
nyttja Hackspettenområdet i norra Visby för framtida grundskola. Även Alléskolan
behöver anpassas för de ökade behoven av skola på A7-området.
- Genomlysa övriga kostnader för skolformen grundskola.
- Finansieringen av särskilda undervisningsgrupper.
- Kostnaden för fritidshem.
- Samordna stödtjänster för små enheter.
Efter att regionfullmäktige beslutat om en strategi för serviceutbudet på Gotland ska
nämnden besluta om en långsiktig skolorganisation på landsbygden, men även för Visby då
Visbys befolkning växer
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Det är en utmaning att upprätthålla kvaliteten och likvärdigheten i utbildningen för alla
gotländska barn och elever samt säkra såväl den dagliga som den långsiktiga kompetensförsörjningen utifrån den nuvarande skolstrukturen, med många små förskole- och skolenheter.
1.2 Resultatet 2017

Den samlade bedömningen är att nämnden i hög utsträckning nådde målen om ”god kvalitet i skolan, ”kunskapslyft för barn, unga och vuxna”, ”kunskapslyft i arbetslivet” och
”lyckad integration”. Att eleverna tar sig vidare till gymnasiet och genomför sin gymnasieutbildning är ett prioriterat mål som kraftigt minskar risken för både arbetslöshet och
ohälsa. Trenden på Gotland och nationellt är att det är skillnader i resultat mellan skolor
och mellan flickor och pojkar. Arbetet för ökad likvärdighet behöver fortsätta och skolans
kompensatoriska uppdrag har blivit än viktigare.
Andelen barn 1–5 år i den kommunala förskolan på Gotland är 88 procent, vilket är en
högre andel än i riket som har motsvarande 83 procent. Detta är positivt då barn som gått i
förskola har bättre förutsättningar att lyckas i skolan.
Kunskapsresultaten för Gotlands kommunala grundskola läsåret 2016/17 visar med några
få undantag en försämring på totalnivå jämfört med föregående år. Utvecklingen är densamma i riket. Resultatet påverkas av att fler nyanlända nu finns i skolan. Andelen nyanlända elever i årskurs 9 på Gotland ökat från en procent år 2014 till 6,2 procent år 2017.
Det sammanlagda meritvärdet i årkurs 9 för 2017 var 213,7 och har sjunkit i de gotländska
kommunala skolorna. Detsamma gäller i riket och trots ett tapp från 2016 års goda resultat
så når de gotländska eleverna ändå bättre resultat än riket som hade meritvärdet 211,5.
Andelen behöriga till gymnasiet i Gotlands kommunala skolor är något lägre jämfört med
år 2016, men resultaten över tid har en svag, men ändock, uppåtgående kurva. År 2017 blev
89 procent av de gotländska eleverna i årskurs 9 i kommunala skolor behöriga jämfört med
rikets 88 procent. Räknar man in nyinvandrade elever samt elever med okänd bakgrund
blev andelen behöriga till yrkesprogram både på Gotland och i riket: 80,5 procent.
Medarbetarindex, HME, för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen var 80 i 2017-års
medarbetarundersökning – ett värde som kan betraktas som ”bra” och det högsta värdet
för någon av förvaltningarna inom Region Gotland. På övergripande nivå har sjuktalet ökat
marginellt från 5,93 till 5,94 inom nämndens ansvarsområde om man jämför med året innan. Sjuktalen varierar dock mellan verksamheter och enheter.
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Nämndens resultat var 8,3 miljoner kronor. Överskottet hänger samman med de riktade
statsbidragen från Migrationsverket för mottagandet av nyanlända och asyl. Nettokostnadsutvecklingen ökade med åtta miljoner kronor, vilket motsvarar sju promille och det är
personalkostnaderna som ökar.
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1.3 Omvärldsanalys
1.3.1 Sammanfattning

Sammantaget finns ett behov av fortsatt utvecklingsarbete för att stärka kunskapsresultaten
och likvärdigheten inom den svenska skolan. Samtidigt behöver skolväsendet långsiktighet
och arbetsro. Politikerna på nationell nivå har en avgörande roll för att förändringar genomförs på ett ansvarsfullt sätt.
För att möta de utmaningar som skolväsendet står inför pekar Skolverket i 2017 års lägesbedömning på fyra utvecklingsområden:
• En skola som möter varje elev
• Strategier för lärarförsörjningen
• Kvalitet i varje skolform
• Skolans förmåga att möta nyanlända elever
1.3.2 Elevernas förutsättningar

Elevernas socioekonomiska bakgrund fortsätter att i hög grad påverka deras resultat. Det
syns inte bara i internationella studier utan också i betygsstatistik på nationell nivå och på
Gotland. Barn till högutbildade föräldrar fortsätter dessutom att få bättre skolresultat än
barn till föräldrar med lägre utbildningsnivå, pojkar fortsätter att ha sämre betyg än flickor
och elever med utländsk bakgrund har fortsatt sämre resultat än elever med svensk bakgrund. Det finns dock stora skillnader inom grupperna.
Den psykiska ohälsan bland befolkningen är ett ökande orosmoln, även på Gotland om
man ser till bland annat den ökade efterfrågan på de tjänster som barn- och elevhälsan erbjuder. Skolfrånvaro är ett nationellt ökande problem, vilket även gäller på Gotland. Skolfrånvaron har inte enbart ökat, utan även förändrats. Här finns även kopplingar till ökad
psykiska ohälsa bland unga. Detta ställer större krav på samverkan mellan socialtjänst, sjukvård och skola kring insatser för barn, elever och deras familjer.
1.3.3 Kompetensförsörjning

Lärarbristen fortsätter att vara en betydande utmaning, från förskola till vuxenutbildning.
Samtidigt upplever många lärare en hög arbetsbelastning och brist på tid. Enligt Skolverket
känner sig hälften av alla lärare alltid eller oftast stressade i skolan. Hela skolan behövs för
att alla elever, oavsett deras bakgrund eller vilken skola de går i, ska få goda möjligheter att
utveckla kunskaper och värden. Alla som arbetar i skolan behöver ha goda förutsättningar
för att skapa en så positiv lärmiljö som möjligt. De behöver också få goda förutsättningar
att arbeta tillsammans och lära av varandra.
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1.3.4 Statsbidrag

Den stora mängden riktade statsbidrag orsakar splittring och försvårar, ibland omöjliggör,
både fokusering och långsiktig planering hos huvudmännen. Det kan leda till att det ibland
görs insatser där det finns statsbidrag att söka, istället för sådant som verksamheten behöver mest. Det kan få till följd att specifika lokala utvecklingsbehov får stå tillbaka. Den
stora mängden bidrag skapar även en omfattande och resurskrävande administration.
Regeringen har fattat beslut om en förordning om statsbidrag för stärkt likvärdighet och
kunskapsutveckling, som fullt utbyggt omfattar 6 miljarder kronor. Samtliga huvudmän
som tar del av bidraget förbinder sig att inte sänka de egna kostnaderna för undervisning
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och elevhälsa, sett till ett genomsnitt av föregående tre år. Huvudmännen ska även utarbeta
en plan för hur bidraget ska leda till en stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Det
statliga stödet på 6 miljarder kronor till grundskola och förskoleklass, som presenterades i
budgetpropositionen för 2018, ska fördelas så att resurserna viktas med hänsyn till socioekonomiska faktorer. Dessa sammanställs i ett av SCB årligt framräknat index. De huvudmän som får motta störst del av stödet är baserade i områden med ett högt socioekonomiskt indexvärde.
Som nämnden hittills förstått detta genom nu tillgänglig information kan detta försvåra de
besparingsuppdrag som fullmäktige beslutat om avseende förändringen mot större enheter.
Om nämnden gör besparingar som leder till sänkta kostnader för undervisning och elevhälsa kan det innebära krav på återbetalning av statsbidrag, av förhållandevis betydande
omfattning.
1.3.5 Skolskjutsar

Nya upphandlingar av såväl skolskjutsar som kollektivtrafik ska göras inför år 2021. Upphandlingarna sker i samarbete mellan barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden där förfrågan gäller både kollektivtrafik och skolskjutsar. Som grund för upphandlingen revideras Region Gotlands trafikförsörjningsplan. Hur detta kommer att påverka kostnaden för skolskjutsar med buss eller andra fordon är ännu för tidigt att prognosticera. De
gemensamma upphandlingarna kommer att omfatta dels trafik med buss och dels trafik
med mindre fordon.
1.3.6 Kompetenta Gotland

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har beviljats drygt 8,6 miljoner kronor i
statligt stöd till insatser på kompetensförsörjningsområdet inom ramen för Hållbara Gotland. Uppdraget pågår mellan 2016 och 2019, och kan förlängas till och med 2020. Projektet har fokus på att höja utbildningsnivån på Gotland och omfattar delprojekten: Skola
och arbetsliv, Teknikcollege/Vård- och omsorgscollage, Strukturer för yrkeshögskoleutbildningar samt Forskarstöd/forskningsöversikt.
1.3.7 Förändringar i läroplaner

Regeringen har fattat beslut om stadieindelade timplaner från augusti 2018. Eleverna ska få
undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 6. För de elever som börjar årskurs
7, 8 eller 9 höstterminen 2018 kommer den tidigare timplanen att gälla.

Ärendenr BUN 2018/6 Datum 2018-03-21

Förändringarna kommer att påverka skolornas organisation, till exempel när det gäller
tjänster, lokaler och schemaläggning.
Regeringen avser även att framöver besluta om ytterligare förändringar i den stadieindelade
timplanen. Undervisningstiden i idrott och hälsa i grundskolan planeras utökas med 100
timmar, och undervisningstiden i matematik i högstadiet i grundskolan, grundsärskolan och
specialskolan ska utökas med 105 timmar. Dessa timmar ska omfördelas från elevens val.
Regeringens målsättning är att de planerade förändringarna ska gälla från och med hösten
2019.
Fler idrottstimmar kommer att kräva utökad tid i idrottssalar. Redan idag saknas tillgång till
idrottshallar, framförallt i Visbyområdet, men även Romaskolan har delar av sina idrottslektioner i form av utomhusaktiviteter.
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Att förskoleklassen nu blir obligatorisk, med egen kursplan, från augusti 2018 och att skolplikt råder från det år eleven fyller sex år påverkar också organisationen.
1.4 Förutsättningarna 2018
1.4.1 Prioriteringar i verksamhetsplanen 2018

De utvecklingsområden som prioriteras i verksamhetsplanen för 2018 är:
•

•
•
•
•

Likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund
Här ingår bland annat utbildningssatsningar med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket samt SKL (Prio).
Arbetsmiljö och kompetensförsörjning
Allas ansvar för avdelningens uppdrag
Gotlands kompetensförsörjning
Integration och etablering

Att erbjuda nyanlända elever en utbildning av god kvalitet är en stor utmaning för skolväsendet Region Gotland har stärkt förmågan att ta emot nyanlända elever genom samarbetet
med Skolverket kring de riktade insatserna för nyanländas lärande som ska bidra till att
dessa elever får en utbildning av hög och likvärdig kvalitet för att säkra kunskapsresultaten.
1.4.2 Ekonomiska förutsättningar

I samband med beslutet att samlad skoldag skulle upphöra som ett obligatorium så togs en
besparing för grundskolan på 13 miljoner kronor (helårseffekt). För att besparingen skulle
ge effekt så var en viktig del att inte sätta in extra skolskjutsar. Elever med kortare skoldagar får s.k. väntetid för att invänta de äldre elevernas sluttid. Eftersom regeringen nu tagit
beslut om stadieindelad timplan med moderna språk från årskurs 6 och på sikt utökad timplan i idrott och matematik så påverkas de ekonomiska förutsättningarna.
Viktigt att beakta är att fritidshem på Gotland har en hög nyttjandegrad, vi har fler elever
på våra fritidshem jämfört andra kommuner. Även här påverkar vår skolstruktur, en mycket liten avdelning på en skola behöver en fritidspedagog liksom en stor avdelning på en
större enhet.
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På Gotland har vi, som tidigare nämnts, en hög andel elever som lever i familjer där det
finns psykisk ohälsa. Gotland har också, jämfört riket, en hög andel elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och antalet elever med hög frånvaro ökar. Elever med särskilda behov har enligt skollagen rätt till det stöd som eleven behöver för att nå kunskapskraven. För att möjliggöra det stödet och för att trygga studiero på våra skolor har vi har en
hög andel och därmed kostnader för t.ex. elevstödjare och socialpedagoger.
Effekten av ovan nämnda besparingar och ökade kostnader för andra yrkeskategorier än
lärare inom skolan har kompenserats fullt ut av riktade statsbidrag. Totalt fick grundskolan
statsbidrag om 17 miljoner kronor under 2017. Avsikten med statsbidragen är att öka personaltäthet i årkurs F-3 samt fritidshemmet. Staten har nu ytterligare skärpt skrivningen om
att de riktade statsbidragen inte får kompensera för besparingar.
Förvaltningen har gjort en beräkning på vad det skulle innebära att gå från mindre förskolor på 2 – 3 avdelningar med ca 35–55 barn till större förskolor med 5 avdelningar och ca
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100 barn. Idag finns det 5 mindre förskolor i Visby och där är genomsnittshyran utslagen
per barn knappt 12 tkr per år. För den nybyggda förskolan Törnekvior beräknas årshyran
per barn bli ca 32 tkr, d v s en ökad hyreskostnad med ca 20 tkr per barn. Detta ger då en
ökad lokalkostnad för en nybyggd stor förskola med 100 platser på ca 2 miljoner kronor
jämfört med att vara kvar i befintliga lokaler med sammantaget lika många platser. Till del
kan den ökade hyreskostnaden mötas med minskade personalkostnader genom bl.a. större
möjligheter till sammanslagning mellan avdelningar vid öppning och stängning. Dock är det
inte möjligt att möta hela ökningen då det skulle kräva en minskning med 4-5 tjänster på
den stora förskolan jämfört med nuvarande bemanning för lika många barn på befintliga
förskolor. Självklart finns det andra vinster och då inte minst ur ett pedagogiskt perspektiv
när lokalen från början kan utformas för att stödja förskolans hela uppdrag. Även ur ett
arbetsmiljöperspektiv är det en stor fördel med nybyggda och ändamålsenliga lokaler.
1.4.3 Ny digitaliseringsstrategi för skolan

En ny nationell IT-strategi för skolväsendet har fastställts av regeringen. Skolverket kommer att presentera utbildningsmoduler som ett led i den nationella digitaliseringsstrategin.
Förvaltningen utvecklar under året en handlingsplan för att visa vägen för digitaliseringen
av Region Gotlands skolor och förskolor.
1.5 Driftbudget – behov och prioriteringar 2019–2021
1.5.1 Ramförändringar i sammandrag

Sammanställning av behov av budgetförstärkning 2019 – 2021
Jämförelse med budget år 2018
Resursfördelningsmodell
Externa avtal

2019
30 486

2020
24 929

2021
24 655

2 541

2 519

2 517

Finansieringsprincipen

870

870

870

Kompetensförsörjning

2 400

2 400

2 400

8 080

13 120

38 798

43 562

Driftskonsekvenser investering lokaler
Summa, tkr

36 297

Lokalkostnader, driftkonsekvenser investering lokaler, är beräknade som schablon på åtta
procent av investerat kapital. Inkluderar internränta på två procent.
1.5.2 Jämförelse med andra kommuner1
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Förvaltningen jämför kontinuerligt nämndens kostnadsutveckling för sina verksamheter
med andra kommuner som exempelvis strukturliknande kommuner, samtliga kommuner
och kommungruppen. Från och med år 2017 är kommungruppsindelningen förändrad. År
2016 tillhörde Gotland kommungruppen (turism- och besöksnäring) och för 2017 och
framåt tillhör Gotland kommungruppen (mindre stad/tätort). Vid analys av de kommunala
kostnaderna per verksamhet för 2016 är båda kommungrupperna tillämpliga.
Vid en jämförelse mellan Region Gotlands kostnader och kommungruppen (turism- och
besöksnäring) är den samlade kostnaden för verksamheterna 8,3 miljoner kronor lägre.
Med samma typ av jämförelse med kommungruppen (mindre stad/tätort) är den samlade
1

Avser här redovisade kostnader för år 2016 i kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA) och Region Gotlands barn- och elevtal i
kommunal verksamhet hämtat från årsbokslutet 2016.
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kostnaden för Region Gotland 107,1 miljoner kronor högre.
Kommungruppen, turism och besöksnäring
Vid en jämförelse för den kommunala verksamheten är överkostnaden beräknad på inskrivet barn i förskolan mindre än en procent och motsvarar ca 1,5 miljoner kronor. Grundskolans kostnader ligger 4,1 procent lägre räknat på kostnad per elev och motsvarar en
lägre kostnad på 21,8 miljoner kronor. Kostnaden per inskrivet barn i fritidshem ligger 3,6
procent högre än kommungruppen, vilket motsvarar en högre kostnad på 3 miljoner kronor. Förskoleklassens kostnader ligger 24,2 procent högre räknat på kostnad per elev och
motsvarar 9 miljoner kronor.
Kommungruppen, mindre stad/tätort
Vid en jämförelse för den kommunala verksamheten är överkostnaden beräknad på inskrivet barn i förskolan nio procent högre och motsvarar ca 29 miljoner kronor. Grundskolans
kostnader ligger 12,8 procent högre räknat på kostnad per elev och motsvarar en högre
kostnad på 58 miljoner kronor. Kostnaden per inskrivet barn i fritidshem ligger 11,1 procent högre än kommungruppen, vilket motsvarar en högre kostnad på 8,6 miljoner kronor.
Förskoleklassens kostnader ligger 32,9 procent högre räknat på kostnad per elev och motsvarar 11,5 miljoner kronor.
Enligt statistik hämtad från Skolverket har Gotland en högre personaltäthet; förskola 4,5
inskrivna barn per årsarbetare (riket 5,1), fritidshem 20,4 inskrivna barn per årsarbetare
(riket 21,7), förskoleklass antal elever per lärare 11,1 (riket 16,5) och grundskolan 11,7 antal
elever per lärare (riket 11,8)
1.5.3 Resursfördelningsmodell

I barn- och utbildningsnämndens strategisk plan och budget för 2019–2021 finns medel
upptagna för volymökningar i antalet barn och elever till 30,5 miljoner kronor för 2019, för
2020 volymminskningar med 5,6 miljoner kronor och ytterligare volymminskningar 2021
med 0,3 miljoner kronor. Ackumulerat för planperioden och i en jämförelse med år 2018
blir detta en volymökning med 24,6 miljoner kronor.
Enligt befolkningsprognos (december 2017) för 2018–2025 beräknas födelsetalen på Gotland ligga på drygt 540 under planperioden 2019–2021 för att ökat något under perioden
2022–2025.

Ärendenr BUN 2018/6 Datum 2018-03-21

Till viss del påverkas planeringsförutsättningar och resursallokering av asylsituationen. Det
är osäkert huruvida befolkningsprognosen i någon större utsträckning omfattar även nyanlända till Gotland. Beslut om uppehållstillstånd och eventuell folkbokföring på Gotland kan
ta flera år. Under den tiden är asylsökande inte medtagna i de databaser som brukar användas för befolkningsprognoser.
Tabell: Population Gotland-Antal barn och elever 2017-2021
Skolform ålder och år
2017
2018
2019
2020
0-år
537
533
541
549
Förskola (1-5)
2 936
2 941
2 964
2 966
Förskoleklass (6)
629
652
628
653
Grundskola (7-9)
1 965
2 000
1 997
1 981
Grundskola (10-12)
1 800
1 831
1 921
2 034
Grundskola (13-15)
1 768
1 789
1 824
1 858
9 635 9 746 9 875
10 041

Källa: Statisticons befolkningsprognos december 2017

2021
553
3 014
612
2 002
2 064
1 885
10 130
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I tabellen nedan anges det förväntade antalet barn och elever inom berörda skolformer. I
förskoleklass och grundskola beräknas 100 procent av populationen delta, i fritidshem 61
procent av berörda åldersgrupper och i förskolan beräknas 96,2 procent av 1–5 åringarna
delta. Grunden för planperiodens volymberäkningar är hämtade från barn och elevregistreringsprogrammet Procapita samt framtida födelsetal från Statisticon. Årsvolymer, antalet
barn och elever, är beräknat med 62,5 procent för våren och 37,5 procent för hösten. Av
tabellen framgår att samtliga skolformer har en lägre budgeterad volym år 2018 i förhållande till bokslutet 2017. För 2018 är prognosen 464 fler barn och elever vilket kommer att
medföra att resursfördelningen har ett beräknat prognostiserat underskott på drygt 29 miljoner kronor. Inför 2019 är prognosen 506 fler barn och elever i jämförelse med 2018.
Tabell: Förväntat antal deltagande barn och elever 2019-2021

Bokslut
År
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Summa

2017
2 772
2 575
610
5 373
11 330

Budget
2018
2 702
2 450
588
5 233
10 973

Prognos
2018
2 753
2 642
593
5 449
11 437

Plan

Plan

Plan

2019
2 709
2 662
621
5 487
11 479

2020
2 640
2 658
597
5 537
11 432

2021
2 628
2 651
575
5 566
11 420

506

459

447

Förändring i jämförelse med budget 2018

Tabellen nedan visar den budgetkompensation som nämnden behöver för att ligga rätt i
förhållande till de elevframskrivningar som tidigare nämnts. År 2019 behövs en budgetförstärkning med 30,5 miljoner kronor för att sedan under resterande del av planperioden
minska.
Tabell: Behov av budgetkompensation per år för volymförändringar 2019 – 2021, tkr
(+ökat behov, - minskat behov)

Resursfördelningsmodell/flöden
Jämförelse med budget år 2018, tkr
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Summa

2019

2020

2021

538

-6 865

-8 145

5 847

5 512

5 512

1 388

475

-369

22 714

25 807

27 657

30 486

24 929

24 655

-5 557

-274

Förändring i jämförelse per år

Enligt tidigare inlämnad strategisk plan och budget för åren 2018–2020 framhölls ett minskat behov av budget inför 2019, vilket nu för planperioden 2019–2021 har blivit ett ökat
behov. Den huvudsakliga förklaringen till det ökade behovet av budgetmedel ligger i att det
är betydligt fler nyanlända folkbokförda barn och elever inom etablering som tidigare inte
har medräknats.
Tabell: Jämförelse av budgetkompensation för år 2019 avseende volymförändringar, tkr (+ökat behov, - minskat behov)

Resursfördelningsmodell/flöden
År
Ärendenr BUN 2018/6 Datum 2018-03-21

Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Summa

Tidigare

Reviderad

2019

2019

-8 694

538

135

5 847

-654

1 388

871

22 714

-8 342

30 486

Tidigare, avser äskande i strategisk plan och budget 2018–2020
Reviderad, avser äskande i strategisk plan och budget 2019 2021
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Nyanlända2
Under 2018 kommer intäkter och kostnader för mottagandet av asyl fortsätta att särredovisas, tidigare, år 2016, redovisades även de nyanlända med uppehållstillstånd. Vilken effekt
asyl och nyanlända kommer att ha på budget 2019 är i dagsläget svårt att förutspå, erfarenheten har visat att kostnader för asyl täcks utav återsökta statsbidrag från Migrationsverket.
Nedan tabell visar genomsnittligt antal nyanlända i etablering, vilket har påverkat resursfördelningen 2017 och påverkar även resursfördelningen 2018. Resursfördelningen saknar
täckning för dessa barn och elever och kommer att redovisa underskott för 2018.
Tabell: Nyanlända år 2017
Skolform

Oktober

November

Förskola 0–5 år

32

34

Grundskola, förskoleklass 6–15 år

60

70

Summa

92

104

1.5.4 Statsbidrag enligt finansieringsprincipen

Finansieringsprincipen tillämpas när riksdagen, regeringen eller statliga myndigheter beslutar om regeländringar som tar sikte på de verksamheter som bedrivs av kommuner och
landsting. Exempel på sådana beslut är när:
• införande av nya obligatoriska uppgifter.
• frivilliga uppgifter blir obligatoriska
• det kommunala ansvaret för vissa uppgifter tas bort eller avregleras
• staten ändrar ambitionsnivåerna för befintlig verksamhet
Finansieringsprincipen är grundläggande för de ekonomiska relationerna mellan staten och
kommunsektorn, och gäller i båda riktningarna. Principen innebär att kommuner och
landsting inte ska behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för att finansiera statliga beslut.

Ärendenr BUN 2018/6 Datum 2018-03-21

På senare år har flera genomgripande reformer genomförts inom skolområdet och förmodligen kommer det även i framtiden att ställas krav på omställningar och genomförande av
nya reformer inom nämndens ansvarsområden.
Förvaltningen har under flera år haft ambitionen att säkra att finansieringen av statliga beslut som regleras i den kommunalekonomiska utjämningen och berör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden också tillförs den utförande nämnden.
De senaste åren har förvaltningen avstått att äska särskilt för bidrag som varit generella då
de riktade statsbidragen har ökat och förvaltningen sökt dessa själva. Enligt den senaste
”Specificeringen av vissa statsbidrag för kommuner åren 2017–2020” framgår att de flesta
statsbidragen är riktade men att nämnden ändock vill äska för de generella bidragen avseende förändrade reformer som följer enligt nedan tabell:
Finansieringsprincipen
Aktivitet

Belopp, tkr
2019

Skolstart vid sex års ålder

870

Summa

870

Källa: SKL, specificering av vissa generella statsbidrag för kommuner
2

Avser nyanlända i etablering. Etableringsperioden pågår under två år.
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1.5.5 Kompetensförsörjning

Lärosätena kommer inte under kommande åren att kunna utbilda tillräckligt med lärare
inom samtliga ämneskompetenser för att täcka de behov som finns. Region Gotland måste
därför ta ett större eget ansvar för att vidareutbilda egen personal för att undvika en långsiktig förstärkt lärarbrist. Detta bör främst ske genom den statliga satsningen Lärarlyftet,
med förstärkning av egna medel för att skapa attraktiva villkor för att motivera redan anställda lärare att vidareutbilda sig mot tydliga bristområden. Barn- och utbildningsnämnden
begär därför ramförstärkning för att öka möjligheten att befintliga lärare satsar på vidareutbildning, därav äskas 2,4 miljoner kronor.
1.5.6 Taxor och avgifter, interna och externa

Barn- och utbildningsnämnden följer de taxor som är beslutade i lag eller genom regionfullmäktige. Inga kända förändringar i taxor och avgifter planeras under planperioden.
1.5.7 Kompensation för externa avtal

Behovet av kompensation är beräknat utifrån kravet på ”Lika villkor” för förskola, fritidshem skolverksamhet oavsett kommunalt eller fristående huvudmannaskap. Skyldighet finns
att bidragen till fristående verksamhet skall ligga på samma nivå som anslagen till regionens
skolverksamhet, vilket innebär att exv. lönekostnadsökningar till följd av lönerevision skall
kompenseras även fristående huvudman. Här har löneutvecklingen beräknats till 2,5 procent per år under perioden 2019 till 2021 och övriga indexantaganden med en procent per
år.
Underlag för Externa avtal

2019

2020

2021

Undervisningsresurs (löner):
Fristående förskolor: 48 852 tkr
Fristående fritidshem: 8 336 tkr

2 609

2 581

2578

454

454

454

3 063

3 035

3 032

Fristående förskoleklass: 2 591 tkr
Fristående grundskolor: 36 759 tkr
Köp av stödverksamhet:
Skolskjutsar 43 352 tkr
Summa, tkr

2. Investeringsförslag med motiveringar 2019–2023
2.1 Lokaler

I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ” Att nå balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga regionnyttan”. Strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.

Ärendenr BUN 2018/6 Datum 2018-03-21

2.1.1 Lokalplanering

I arbetet med lokalplanering har vi utgått från Visby med omgivningar och vi har delat in
skolorna efter Visbys högstadieskolors upptagningsområde. Vi har kartlagt dagens skolor
och beräknat framtida behov efter arbetsmarknadens förväntade utveckling och planerade
bostadsbyggen. Förvaltningen beräknar att Visbyområdet kommer att öka med ca 500 nya
familjer till år 2025.
Behov av ca 150 nya förskoleplatser i Visbyområdet, vilket motsvarar åtta avdelningar. Tillkommer ca 475 barn F-9 vilket motsvarar ca 20 nya klassrum. Åtta till nio av dessa klassrum bedöms kunna inrymmas i lokalerna på fastigheten Hackspetten 14 (Polhemsskolan) i
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norra Visby. Övriga 11–12 behövs i södra Visby.
Det finns ett växande behov av platser inom förskolan för barn med flerfunktionsnedsättningar. Dessa barn kommer från hela Gotland men måste ha en gemensam avdelning/förskola där en samlad specialkompetens kan erbjudas. Idag finns avdelningar för
barn med dessa behov på Humlans förskola och förvaltningen ser det också som det bästa
alternativet att antalet platser utökas där.
Bilagda förslag utgör en ökning av det totala antalet skol- och förskoleplatser i Visby vilket
leder till en kostnadsökning i form av hyra även fast effektivisering och samordningsvinster
kommer att kunna göras.
Se följande bilagor:
• Bilaga 1: Skol- och förskolelokaler i Visby med omnejd, 2018 – 2022
• Bilaga 2: Investeringsäskanden Lokaler 2019–2023, BUN
2.2 Digitalisering

Den digitala utvecklingen inom utbildningsområdet sträcker sig från förskola till universitet.
I alla skolformer skapar digitaliseringen nya möjligheter och utmaningar för pedagoger och
elever.
Satsningen på att utveckla IT-miljön fortsätter utifrån den Regionala digitala agendan och
den handlingsplan som utarbetas av förvaltningen.

Ärendenr BUN 2018/6 Datum 2018-03-21

Se följande bilagor:
• Bilaga 3: IT-satsningar för barn- och utbildningsnämndens verksamheter, 2019–2023
• Bilaga 4: Investeringsäskanden IT 2019–2023, BUN

13 (13)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärendenr BUN 2016/712
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum

20 mars 2018

Barn- och utbildningsnämnden

Skol- och förskolelokaler i Visby med omnejd,
2018–2022, reviderad
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag, från regionfullmäktige, att till
budgetberedningen i maj 2017 redovisa investeringsplan 2018–2022 för
Alléskolan och Humlegårdskolan, lokaler i kvarteret Hackspetten och
Västerhejde/Vibble/Visborg skola och förskola, (RF 2016-11-21§ 200).
Planen behandlades av barn- och utbildningsnämnden i mars 2017.
Mot bakgrund av dels behov av ytterligare skollokaler i Visby och dels behovet
av ställningstagande avseende Alléskolans framtid har denna redovisning
uppdaterats. Förändrade förutsättningar, framförallt gällande nybyggnation och
inflyttning i bostadsområden, utgör grund.

Lokalplanering 2018-2022
1. Visbys skollokalers placering

I arbetet har vi utgått från Visby med omgivningar och vi har delat in skolorna
efter våra högstadieskolors upptagningsområde.
2. Information från samhällsbyggarna
2.1. Arbetsmarknad i Visbyområdet

Försvaret aviserar 250 nya tjänster fr.o.m. 2018. Detta medför inflyttning av
familjer med behov av förskola och skola i Visbyområdet.
• Polisen har rekryterat ca 120 nya tjänster under 2016.
• Ny kryssningskaj medför tillväxt inom besöksnäringen.
• Fortsatt stark byggkonjunktur.
•

2.2. Planerade nya bostadsområden i Visby med omnejd

Väskinde/Själsö/Brissund, fortsatt nybyggnation av villor. Ökat behov av
förskola /skola.
• Norra Visby, Planerad expansion vid f.d. Visby Motorcentral med ca 60
lägenheter samt på Bergbetningen (just nu viloläge p.g.a. försvarets
hävdande av riksintresse) och genomförda byggen på Snäck medför stor
efterfrågan på förskola och skola
•

Besöksadress Visborgsallén 196

E-post registrator-bun alt gvn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000–0803
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Centrala Visby, planerade BR/HR på södercentrum, viss efterfrågan på
förskola/skola
• A7-fältet, hyresrätter, bostadsrätter, BoKlok samt ett antal villatomter
medför stor efterfrågan på förskola och skola i centrala Visby. Enligt SBF
planeras ca 700 boenden. Flertalet är lägenheter men också ett fåtal villor
på området.
• Södra Visby/ Terra Nova, fortsatt nybyggnation av villor, ett fyrtiotal, samt
fyra BoKlok-kvarter, ca 80 lägenheter, medför stor efterfrågan på förskola
och skola på Terra Novaområdet.
• Visborgsområdet, planeras för en stor mängd HR, BR, villor. Troligen
byggstart runt 2020. Etapp 1 planeras ca 450 lägenheter varav 250
hyresrätter. I etapp 2, Ljuset och Lyktan (PEAB) planeras ca 450 bostäder.
Fram till år 2025 innebär detta cirka 1 000 bostäder.
•

Vibble/Högklint/Västerhejde/Tofta, viss nybyggnation av villor.
• Inventering av möjliga grönytor för förtätning pågår, t.ex. området vid
”Järnvägen”25+40 lägenheter, vid Ö&B-området ca 100 lägenheter och vid
Gråboområdet (området mellan Bogen 1 och Lien) ca 100 lägenheter samt
precis norr om Lien ca 50 lägenheter. Även området Torslunden med ca
100 lägenheter nämns.
• Totalt i Visby enligt ovanstående så planeras ca 2 100 bostäder.
•

2.3. Nyanlända och asylsökande

Asylsökande: Efter den stora uppgången 2016 har en minskning av antalet
asylsökande skett. Antalet elever har minskat kraftigt och idag finns inget
flyktingboende kvar på Gotland.
Det samma gäller ensamkommande barn. I dagsläget placeras inga
ensamkommande barn på Gotland och Haimaboendet i Fårösund stängde
december 2017.
Nyanlända: Under 2018 kommer Gotland att ta emot 125 anvisningar
inklusive kvotflyktingar. Antalet barn är osäkert.
2.4. Slutsats

Visby expanderar både i norr, öster och i söder. Förvaltningen beräknar att
Visbyområdet kommer att öka med ca 500 nya familjer till år 2025.
Beräkningen bygger på uppgifter från samhällsbyggnadsförvaltningen.
Enligt schablon medför varje ung familj ca 0,5 barn i förskoleåldern och 1 barn
i F-9.
Befolkningsprognosen enligt ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud
på Gotland” anger en utökning av 203 barn mellan 0–5 år och 472 barn mellan
6–15 år.
Totalt ger detta ett behov av ca 150 nya förskoleplatser i Visbyområdet, vilket
motsvarar åtta avdelningar. Tillkommer ca 475 barn F-9 vilket motsvarar ca 20
nya klassrum. Åtta till nio av dessa klassrum bedöms kunna inrymmas i de
delar av fastigheten Hackspetten 14 (Polhemskolan) som planeras som
grundskolelokaler. Övriga 11–12 behövs i södra Visby.
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Investeringar behöver göras för att ovanstående ska kunna nås. Kostnader som
är nödvändiga för att möta lokalbrist och framtida behov. Kring frågor av mer
långsiktig karaktär, t.ex. förslag på förändrad skolorganisation och förändringar
på övriga Gotland hänvisar förvaltningen till den serviceutredning som
genomförts.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har även ett uppdrag, från
regionfullmäktige, att verka för större och mer ekonomiskt och pedagogiskt
bärkraftiga enheter tillsammans med förskolan. Förvaltningens ambition är
därför att alla förskolor bör ha minst tre avdelningar. Befintliga förskolor bör
ha minst två avdelningar under förutsättning att de ligger i anslutning till en
grundskola. En bärkraftig skolenhet bör bestå av två paralleller ur ett
kvalitetsperspektiv och ha minst 150 elever ur ett ekonomiskt perspektiv.
Samordning bör ske vid lokalplanering.
3. Norra Visbyområdet/Solbergalinjen

För perioden åren 2018 till 2022 finns en planerad exploatering i norra Visbyoch Väskindeområdet. Området runt Snäck är utökat med ytterligare tre
fastigheter. A7 fältet bebyggs och kvarteret Rådhuset i innerstaden är inflyttat
och klart. Under planläggning är ca 150 lägenheter i norra Visby
(Motorcentralen och Torslunden).
Hur familjestrukturerna kommer att se ut är oklart. Platsbrist i skolor och
förskolor råder redan i dessa områden. Samtliga enheter har fullt utom
Tjelvarskolan. Förvaltningen planerar för en utökning av antalet
grundskoleplatser samt att en översyn av upptagningsområdena görs.
Utöver detta finns ett växande behov av platser inom förskolan för barn med
flerfunktionsnedsättningar. Dessa barn kommer från hela Gotland men måste
ha en gemensam avdelning/förskola där en samlad specialkompetens kan
erbjudas. Idag finns avdelningar för barn med dessa behov på Humlans
förskola och förvaltningen ser det också som det bästa alternativet att antalet
platser utökas där.
Andra faktorer som också påverkar förvaltningens planeringsförutsättningar är
framtida etableringar av fristående förskole- och skolverksamhet.
Sammanfattningsvis kan konstateras att behovet av förskole- och
grundskoleplatser i norra Visby växer. Här ger området Hackspetten, f.d.
Wisby-gymnasiet norr och numera benämnd Polhemskolan, norra Visby en
möjlighet att växa utan att större investeringar görs i nya lokaler.
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3.1. Skolor i norra Visby

Norrbacka, Solberga, Tjelvar, S:t Hans, Väskinde, Allé, Humlegård samt
Polhemskolan som idag är en strategisk vakans.
3.2. Förskolor i norra Visby

Väskinde, Storken, Forellen, Persgränd, Blå Huset, Klubbsvampen, Vitkålen,
Linden, Asken och Humlan.

3.3. Polhemskolan

Polhemskolan
Norra Hansegatan 16,
tänkt som grundskola
inom spannet F-6.
”Sjöfartspaviljongen”,
förskola under våren
2017 och lokaler för
Särskolan läsåret 17/18.

Förslag att en ny grundskola, Polhemskolan, etableras i de lokaler som
frigjordes när Wisbygymnasiet lämnade Norra Hansegatan 2017. Skolan kan ha
plats för motsvarande två paralleller F-6, alternativt tre paralleller 4–6. Med
nuvarande disposition så finns utrymme för ca 8-9 klassrum och övriga delar
av fastigheten används av Barn och elevhälsan samt för Kompetenscentrum
Gotlands expansion. Fastigheten kan också nyttjas för att täcka behovet från
andra skolformer som till exempel särskola, gymnasieskola, särskilda
undervisningsgrupper eller vuxenutbildning.
Läsåret 2018/2019, alternativt läsåret 2019/2020 planeras start av ordinarie
verksamhet med två paralleller åk 4–5. På skolan kommer det då att gå ca 90
elever. Övriga delar av fastigheten nyttjas då av Kompetenscentrum Gotland
som har en starkt växande verksamhet just nu. Start redan augusti -18 är
mindre realistiskt eftersom det kräver att förskoleklass + år 1 från Humlan
måste flyttats till Alléskolan. Vilket i sin tur skulle detta leda till att även år 5
från Alléskolan behöver gå på Polhemskolan och år 6 på Solbergaskolan.
Detta bedömer inte förvaltningen som rimligt, förankring och en väl planerad
övergång till ny skola är avgörande för en god start av ny verksamhet. De
utökade antalet förskoleplatser för barn med multifunktionsnedsättningar
hänger ihop med Alléskolans renovering/nybyggnation och kan tidigast vara
igång till ht-19.
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Matsal med tillräcklig storlek för verksamhet i full skala saknas, endast
kafeteriadel finns idag. En ombyggnad till fullvärdig matsal skulle kunna
innebära en lösning av lunchsituationen även för de gymnasieelever som
förmodligen kommer att gå kvar i norra Visby, ca 120 st. Idrottshall med
behov av upprustning finns på området. Behov av specialsalar för praktiskestetiska ämnen finns också. Kostnaden för
upprustning/tillbyggnad/anpassning är ej utredd utan är uppskattad till 10
mnkr. Enligt Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) finns inga hinder mot att
skapa skolgård på grönytan mellan byggnaderna och det arbetet är redan
påbörjat. Hyran för lokalerna uppgår till ca 3,5 mnkr för år 2018.
Anmärkning: Driftkostnaden är i alla följande fall uträknad med schablonen
8% av investeringen. Den består egentligen av två delar där den ena delen är
kapitalkostnaden och den andra delen utgörs av övriga kostnader så som el,
värme, vatten mm.

Anpassning för anpassning till F-6 verksamhet (initialt åk 4-5),
Kostnad
3,5 mnkr (Beslut på denna
investeringsbudget är tagen i RF för
2018)
Driftskostnad
280 tkr (2019---)
Ny- och ombyggnad av matsal och lokaler
för praktiskt-estetiska ämnen.
Renovering av idrottshall.
Uppskattad kostnad:
10 mnkr (Beslut på denna
investeringsbudget är tagen i RF för
2019)
Driftskostnad
800 tkr (2020---)
Text struken om omdisposition
3.3.1. Polhem särskola (även benämnd Hackspetten)

För att möta det ökade behovet av platser för barn med rätt till särskola finns i
dagsläget särskoleverksamhet i ”Sjöfartspaviljongen”.
3.3.2. Väskinde förskola (Lunden)

Förvaltningen planerar här ingen utökning av verksamheten. Om förskolan
behöver ytterligare lokaler så måste samordning ske med skolan. Förskolan
Lunden har idag sex avdelningar, varav 3 avdelningar i två paviljonger. Båda
paviljongerna är placerade på fastigheten med tidsbegränsade bygglov.
Teknikförvaltningen (TKF) undersöker olika lösningar för att bibehålla
paviljongslösningen, helt eller till viss del. Investering för nybyggnation
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uppskattas till ca 12 mnkr, vilket bygger på en kalkyl från projekteringen av
Tofta förskola med två avdelningar (som inte fullföljdes).
•
•

Investering uppskattad enligt kalkyl från Tofta. 12 mnkr (2020)
Driftkostnad
1 mnkr/år (2021--)
3.3.3. Alléskolan

Behovet av Alléskolan som grundskola kvarstår. Som tidigare nämnts så pågår
byggandet av totalt ca 700 bostäder på A7 fältet.
Skolan, inklusive Humlegårdsskolan, är idag en F-6 enhet där Alléskolan sedan
länge har ett renoveringsbehov. År F-1 går i Humlegårdsskolans lokaler och år
2-6 i Alléskolans lokaler. (Ibland nämns Alléskolan som 1,5-parallellig och
ibland som två-parallellig. Detta beror på att den består av flera mindre
klassrum som möjliggör delning av flertalet årskurser i två grupper/mindre
klasser). Nuvarande 2-6 -verksamhet sker i nio klassrum med 32-40 elever per
klass (16 - 20 per grupp). Redan när skolan startade kallades lokalerna för ett
provisorium. Under de senaste åren har investeringar för totalt 3 435 tkr
genomförts, vilka avsett främst källare, där matsal och en del av fritids lokaler
är belägna, samt ventilation och målningsarbeten.
För att täcka behovet är förvaltningens bedömning att tre alternativ finns:
Anmärkning: Internhyran (kapitalkostnad plus driftskostnad) är idag 1,4
miljoner för Alléskolan. Denna summa är ej med i uträkningarna för något av
de tre alternativen då man får anta att värdet som idag finns bokfört i
fastigheten kommer att skrivas av vid så stora insatser.
Alternativ 1 – nybyggnation
En ny skola ger möjlighet till en modern och flexibel lärmiljö anpassad efter
dagens behov. Då ingår också salar för praktiskt-estetiska ämnen som idag
saknas. Beräknad kostnad utgår från en indexuppräknad skattning gjord utifrån
förstudie för Västerhejde skola, augusti 2014. Detta alternativ skulle innebära
ca 16 klassrum inklusive rum för de praktisk-estetiska ämnena slöjd, bild och
musik i spannet F-6.
Kostnad, nybyggnation:
Rivning av befintlig byggnad
Totalt:
Driftskostnad

120 mnkr
15 mnkr
135 mnkr
9,6 mnkr

Alternativ 2 - renovering och viss tillbyggnad av främst teknikutrymmen
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Investeringskostnaden nedan är en beräkning av renovering av nuvarande
skolbyggnad. En enklare förstudie är gjord av teknikförvaltningen. I
totalkostnaden för renovering av befintlig byggnad ingår bl.a. ny
ventilationsanläggning, som uppfyller gällande normer, och tilläggsisolering.
För att få plats med ventilationsanläggning och tillgänglighetsanpassning krävs
viss tillbyggnad av skolan. Åtgärderna kommer att skapa en skola med bra
förutsättningar och en god arbetsmiljö. Detta medför även att utrymmen som
idag inte är lämpliga som skollokaler kan anpassas för undervisning.
Anpassningen medför totalt 12 klassrum, med kapacitet för ca 23–24 elever per
klass, d.v.s. 46-48 per årskurs. Spannet för årskurserna är F-6 men antalet
klassrum i detta alternativ begränsar omfånget till F-5.
Investering
• Driftkostnad
•

60 mnkr (2019–2020)
4,8 mnkr

Alternativ 3 – renovering och tillbyggnad
Renoveringskostnaden enligt alternativ 2 kvarstår men en något större
tillbyggnad för ytterligare verksamhetsyta utöver teknikutrymmen görs. Fyra
klassrum på ca 75 kvm vardera samt biytor på sammanlagt ca 150 kvm ger ett
behov av ca 450 kvm som total tillbyggnad. Med en uppskattad byggkostnad
på ca 25 tkr per kvm ger det en extra kostnad på ca 11 mnkr. Detta alternativ
ger samma antal klassrum som alternativ 1 och med det möjligheterna i
spannet F-6. Dock med de begränsningar storleken på lokalerna i befintlig
byggnad medför.
•
•

Investering
Driftskostnad

71 (60+11) mnkr (2019-2020)
5,7 mnkr

Alla tre alternativen, renovering, nybyggnation, eller kombinationen av dessa
två möjliggör även utökning av antalet platser för barn med
flerfunktionsnedsättning inom förskolan. Detta genom att grundskolelever i
Förskoleklass och år 1, som idag går på Humlegårdsskolan, fortsättningsvis kan
gå på Alléskolan.
Förslagen frigör dock endast ett fåtal förskoleplatser (ca 15-20 st), på
Humlegårdsskolan, utöver detta. Detta beror i sin tur på att den paviljong som
idag inrymmer förskola endast har ett tidsbegränsat bygglov och för att
platserna för flerfunktionsnedsatta är utrymmeskrävande.
Då alla tre alternativen utgör en ökning av det totala antalet skol- och
förskoleplatser i Visby kommer detta leda till en kostnadsökning i form av hyra
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även fast vissa effektiviserings och samordningsvinster kommer kunna göras.
De stora vinster som kommer göras är främst av pedagogisk karaktär. Detta då
alla elever inom skolområdet kommer att gå i samma lokaler. Det skapas också
en modern lärmiljö, allra främst vid en nybyggnation. Rent ekonomiskt finns
fördelarna framför allt när det gäller platserna för flerfunktionsnedsatta inom
förskolan. Detta då dessa platser annars måste skapas på någon annan
förskoleenhet i Visby där inte motsvarande utrymmen kan lösgöras.
Text om medel från Polhemskolan borttagen
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3.4. Förslag till framtida användning av skolor och förskolor inom norra och
centrala Visby

Väskinde skola börjar få det trångt och vi ser en fortsatt inflyttning i området.
Norrbackaskolan har fullt redan idag. Alléskolan är i dåligt skick och A 7området bebyggs. Elever i den stadsdelen kan inte rymmas på Gråboskolan
eftersom Gråboskolan behövs för ett utökat byggande i eget område och för
att avlasta Terra Nova.
Det finns ett behov av att använda Humlegårdsskolan för ytterligare en
förskoleavdelning för barn med flerfunktionsnedsättning.
Vi har tillgång till åtta-nio klassrum på Polhemskolan när Västerhejde skola
flyttar tillbaka till ordinarie skola.
Kommande organisation
• Solbergaskolan blir en åk 6–9-skola för hela Solbergalinjens
upptagningsområde. Beroende på när olika beslut fattas kan detta ske
antingen till läsårsstart 2018/2019 alternativt 2019/2020.
Därmed avlastas främst både Väskinde skola och Norrbackaskolan.
• Övriga skolor i Solbergalinjen övergår till åk F-5-enheter.
• Polhemskolan startar läsåret 2018/2019 alternativt 2019/2020 (Att
dubbelkollas med Totte) som en tvåparallellig 4–5 skola.
Elever som idag går i åk 4 på Solberga flyttas. Elever i nuvarande åk 3
på Tjelvarskolan går till Polhem istället för till Solberga.
• Tjelvarskolan och Polhemskolan bildar tillsammans ett skolområde
med en rektor.
• Humlegårdsskolans lokaler frigör ca 20 förskoleplatser varav fem helt
nödvändiga platser för barn med flerfunktionsnedsättningar.
Text om upptagningsområden borttagen
Organisationen ovan är beroende av beslut kring Alléskolans framtid.
Se bilaga 2; elevflöden framtida organisation.

4. Södra Visbyområdet/Södervärnslinjen

Precis som norra Visby växer även denna del. Se tidigare beskrivning.
4.1. Skolor i södra Visby

Eskelhem, Västerhejde, Lyckåker, Gråbo, Terra Nova, Södervärn.
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4.2. Förskolor i södra Visby

Torpet, Korallen, Eskelhem, Myran, Bullerbyn, Visborgsstaden, Bogen,
Kabyssen, Lien, Glasmästaren, Bryggaren, Skräddaren och Törnekvior.
4.3. Västerhejde skola (VVV-skolan, Västerhejde/Vibble/Visborg)

Alt 2:

Alt
1:

Alt 1:

Kortsiktigt: En omfattande renovering av nuvarande skola i Västerhejde
pågår. Dessa åtgärder innebär att skolan kan fortsätta som idag fram till dess att
det tidsbegränsade bygglovet för den så kallade Gröna längan går ut 2026.
Under evakueringen har Polhemskolan nyttjats och återflytt är planerad till
vecka14, 2018.
Långsiktigt:
Enligt ett tidigare beslut skall en ny skola byggas i Västerhejde. Detta för att
kunna erbjuda plats för den prognostiserade elevökningen. Diskussioner har i
omgångar pågått kring vilken som är den lämpligaste placeringen.
Förvaltningen har uppfattat att det finns två huvudsakliga alternativ där
alternativ två också ger en möjlighet till ett tredje. Dessa huvudalternativ är
nybyggnation i anslutning till befintlig skola alternativt nybyggnation något
längre norrut strax nordost om Kneippbynrondellen.
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Här måste särskilt beaktas den prognostiserade ökningen av antalet klassrum i
och med ökade elevflöden. Som tidigare nämnts kan ca hälften av ökningen
ske inom ramen för norra Visby. Resterande ökning behövs i de södra delarna
av Visby. I alternativ 1 skapas inga ytterligare klassrum och en ytterligare
nybyggnation kommer då att behövas inom relativt kort tid. Vid nybyggnation
enligt alternativ två kan utökningen av klassrum ske under förutsättning att
delar av nuvarande skola bibehålls. Även vid alternativ tre sker en utökning av
antalet klassrum. Detta alternativ ger också möjligheter till annan verksamhet, i
de av region Gotland ägda lokalerna Västerhejde skola, alternativt uthyrning
eller försäljning av denna fastighet.

Alternativ 1: Nybyggnation av 2-parallellig skola i anslutning till dagens skola
 Fördelen är att befintlig infrastruktur finns på plats; cykelbana, tunnel
under väg, angöringsplats för buss, idrottshall, matsal, fotbollsplan etc.
 Nackdelen är att tomten är liten och det ej finns plats för en ny skola utan
omfattande projektering. Utöver detta blir fler elever beroende av
skolskjutsar, då fler kommer att bo norr om Vibble.
 Detta alternativ ger inte fler klassrum på totalen.
•

Investeringskostnad: Ca 120 mnkr (2025-- )

•

Driftkostnad: 9,6 mnkr/år (2026--) Kostnaden uppskattas till i stort
sett densamma för båda alternativen.

Alternativ 2: Nybyggnation av 2-parallellig skola enligt strukturplanen (nordost
om Kneippbynrondellen)
 Fördelen är att placeringen ger möjlighet till ett upptagningsområde som
utan skolskjuts täcker Vibble, det planerade Visborgsområdet,
Visborgsstaden, Djuplunda, Haga och delar av Värnhemsområdet.
Placeringen avlastar Lyckåker, som idag är fullt. Därutöver finns vägtunnel
och cykelbana redan på plats.
 Nackdelen är att omgivningen idag inte är bebyggd. Utöver detta blir elever
söder om Vibble/Fridhem beroende av skolskjuts.
 I kombination med alternativ 1 ger detta en ökning av de delar av
Västerhejde skola som har permanent bygglov. D.v.s. 8 klassrum, salar för
praktiskestetiska ämnen samt nuvarande lokaler för förskoleklass.
•

Investeringskostnad: Ca 140 mnkr, inkl. nybyggnation av idrottshall
och andra lokaler som inte behöver göras vid alternativ 1. Den utökade
kostnaden är en uppskattning och bygger inte på någon förstudie.

•

Driftkostnad

Ca 11,2 mnkr/år (2026--)

Anmärkning: Vid behållande av delar av nuvarande Västerhejde skola
tillkommer också driftskostnader för dessa lokaler.
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Alternativ 3: Nybyggnation av 3-parallellig skola enligt strukturplanen (nordost
om Kneippbynrondellen)
 Samma fördelar och nackdelar som alternativ 2 men det lämnar möjligheter
för annan typ av verksamhet i nuvarande Västerhejde skola då utökningen
av antalet klassrum på totalen i Visby sker i form av nybyggnation.
•

Investeringskostnad: Uppskattas till ca 180, inkl. nybyggnation av
idrottshall och andra lokaler som inte behöver göras vid alternativ 1.
Den utökade kostnaden är en uppskattning och bygger inte på någon
förstudie.

•

Driftkostnad

Ca 14,4 mnkr/år (2026--)

Anmärkning: Avdrag för intäkter vid ev. försäljning av dagens Västerhejde
skola är inte gjord.
Om inriktningsbeslut tas äskas 2 mnkr till förprojektering.

4.4. Västerhejde/Vibble/Visborg förskola

Steg 1: Nybyggnation enligt strukturplanen (norra änden av fältet, på den så
kallade ”Pippitomten”). Detta möjliggör en avveckling av Visborgsstadens
förskola. Kostnaden är beräknad på produktionskostnaden för Törnekvior fsk
med fem avdelningar och en kapacitet för ca 100 barn.
ca 40 mnkr (2022),
• Investering, steg 1
•

Driftskostnad, steg 1

ca 3,2 mnkr (2023-)

Steg 2: Nybyggnation i anslutning till VVV-skolan enligt alternativ 2 och 3 men
i övrigt med samma förutsättningar, d.v.s. 5 avdelningar med kapacitet för ca
100 barn.
•
•

Investering, steg 2
Driftskostnad, steg 2

ca 40 mnkr (2025)
ca 3,2 mnkr/år (2026-)

4.5. Lyckåker

Skolan kan i dagsläget inte ta emot ytterligare elever. Viss avlastning kan ske
genom förändring av upptagningsområdet. Idag en paviljong med
tidsbegränsat bygglov, dessutom i eftersatt skick. För att klara ökade elevflöden
i upptagningsområdet måste en översyn av hela Södervärnlinjens struktur
göras. Beroende på eventuella förändringar inom linjens struktur kan behov
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uppstå av att nyttja de, av RF beslutade investeringsmedlen på 1 mnkr 2018, till
annat ändamål, eller vid en annan enhet inom linjen.
4.6. Gråboskolan

När dagens upptagningsområden beslutades, där A 7-fältet ingår, så fanns inte
kännedom om planerad förtätning av Gråbo och Terra Novaområdet.
Skolan har kapacitet att klara en ökning med ca 50 elever. Elevplatserna
kommer enligt prognos och den kännedom vi har idag att behövas för ovan
nämnda förtätning. A 7-fältet ryms då inte längre inom Gråboskolans
upptagningsområde utan behöver skjutas mot Solbergalinjen.
Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Bilaga 2
Investeringsäskanden
2018-2022
Nämnd/Förvaltning:
BUN/UAF
Kategori 1, Lokaler
Pott
Investeringspott
Investeringar

PolhemskolanNot
Alléskolan
Väskinde förskola LundenNot
VVV-skolanNot,
(Västerhejde,Vibble, Visborg)
VVV-förskola

Projekttext

Prio
1,2,3

Möbler, lekredskap,utrustning, spisar, bänkar
etc. 6 miljoner kronor 2018 + 6 miljoner
kronor 2019 beslutat av RF

1

6 000

Anpassning F-6, lokaler, skolgård, matsal,
slöjd etc, första anpassning för 1 miljoner
kronor sker 2017, anpassning för 1-6 för 3,5
miljoner kronor sker 2018. Beslutat av RF =
3,5 miljoner kronor 2018 och 10 miljoner
kronor 2019.

1

10 000

Nybyggnation och rivning. Ej beslutat av RF 1
Ersätta paviljonger med tillfälligt bygglov med
permanenta lösningar
2
Nybyggnation av 3*F-6 År 2025, projektering
2022
1

Not

Nybyggnation 5 avdelsningar
Ersätta sliten paviljong med tillfälligt bygglov
med ny paviljong. 1 miljoner kronor 2018
LyckåkerskolanNot
besutat av RF.
Mindre om- och/eller nybyggnader, flyttbara
Nya förskoleplatser/mindre
paviljonger. 2 + 2 miljoner kronor 2018/2019
bygginvesteringar
beslutat av RF.
Min dre om och tillbyggnader, flyttbara
Grundskolor/mindre anpassningarpaviljonger

1

FörskolebussNot

2

Flexibel lösning för växande/minskade behov

Totalt investeringar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Not

Investeringsbudget, brutto tkr
2019 2020 2021 2022 2023

lokalinvesteringar – prioritetsordnas
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering
Beslutade i strategisk plan och budget 2018-2020

6 000

6 000

6 000

6 000

Driftkonsekvens, (kapitalkostnad + övr kostnad) tkr
Total
2020
2021
2022
2023
2024

30 000
0

10 000

800

800

800

800

800

75 000 60 000

135 000

6 000

10 800

10 800

10 800

10 800

0 12 000

12 000

0

960

960

960

960

1 000

0

0

0

0

0

40 000

0

0

1 600

3 200

3 200

1 000

80

80

80

80

80

1 000
0 20 000 20 000

0

1

1 000

1

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

10 000

160

320

480

640

800

1

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

5 000

80

160

240

320

400

3 000

0

240

240

240

240

238 000

7 120

13 360

15 200

17 600

17 600

3 000
95 000 84 000 29 000 30 000

Anm: Driftkonsekvenser är räknade med en schablon om 8 procent på
investerat kapital. Inkluderar internränta 2018 med två procent. Kapitalkostnad
för pott beräknas inte.

Bilaga 4
Investeringsäskanden
2019-2023
BUN/UAF
Kategori 3, IT

Projekttext

Prio
1,2,3

Investeringsbudget, brutto tkr
2019 2020 2021 2022 2023 Total

Pott
0
Investeringar
It administration och ledning
Bredband landsbygdsskolor
Moderna digitala klassrum
Kringutrustning
Reinvestering undervisningsdator
IT-volymökning
IT-volymökning
Nytt adm system
Utbyggnad nya nätverk
Kulturskolan, dator/lärplattor

Skrivare, stab, exp, akoladm, mm

1
1
1
1
1

700
0
500
900
300

700
0
500
900
300

700
0
500
900
300

700
0
500
900
300

Större andel elever med 1t1, 2-1 i lägre åldrar
Medger 1t1 för alla elever, samt utbyte vart 5:e
år
Förstudie/införande
Ny standard, utbyte och komplettering

1

3 450

3 500

3 500

3 500

3 500 17 450

2
1
1
1

100
100
50

2 500
0
100
50

2 500
0
100
50

2 500
0
0
50

2 500 10 000
0
100
100
400
50
250

1

50

50

50

50

6 150

8 600

8 600

8 500

Särskolan, dator/lärplattor

Totalt investeringar

700
0
500
900
300

50

3 500
0
2 500
4 500
1 500

250

40 450

Anm: Driftkonsekvenser för kapitalkostnader beräknas inte.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

lokalinvesteringar – prioritetsordnas
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

