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Barn- och utbildningsnämnden

Överföring av resultat från år 2020, verksamhetsnivå.
Förslag till beslut


Barn och utbildningsnämnden beslutar för år 2021 att anvisa 1 013 000 kronor ur
nämndens eget kapital för överföring av resultat till de enheter som redovisat ett
positivt resultat för år 2020.

Sammanfattning

Med hänvisning till fastställda regler för överföring av resultat vid årsbokslut (BUN §
104/2003, 59/2010) har förvaltningen sammanställt utfallet av 2020 års resultat.
Barn- och utbildningsnämndens beslutade regelverk är framarbetat med Regler för
styrning och kontroll i Gotlands kommun - den del som avser ”Hantering av årets
resultat” som underlag.
Enligt barn- och utbildningsnämndens regelverk gäller, att av överskott på
enhetsnivån får 10 procent, dock högst 50 000 kr överföras till nästkommande år.
Förslag till beslut avser endast hantering av överskott i 2020 års bokslut, totalt 1 013
000 kronor. Något förslag till överföring av underskott föreligger inte.
De regler för överföring av resultat vid årsbokslut som nämnden tidigare fastställt är
av pedagogisk betydelse för enheterna.
Bedömning

Förvaltningen föreslår att nämnden, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens
regler för ”Överföring av resultat vid årsbokslut”, överför 1 013 000 kr.
Förvaltningen föreslår också att finansiering sker med nämndens eget kapital.
Nämndens eget kapital var vid ingången av år 2020 positivt på 5,8 miljoner kronor.
Det egna kapitalet för 2021 är i dagsläget ej fastställt.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-25
Resultatlista, enhetsnivå
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming, Utbildningsdirektör
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Överföring av resultat

Organisation 5pos
41311 F‐sund/Lärbro/Slite fo
41312 Fole/Stenkyrka fo
41321 Tjelvar fo
41322 Humlegården fo
41323 Norrbacka fo
41324 Väskinde fo
41331 Lyckåker fo
41332 Västerhejde fo
41333 Gråbo fo
41334 Terra Nova fo
41341 Roma fo
41351 Klinte fo
41352 Sudret fo
4140010 Modersmålssamordnare
41411 Fårösund/Lärbro so
41412 Fole/Stenkyrka so
41413 Slite so
41421 Solberga so
41422 Tjelvar so
41423 Humlegården so
41424 Norrbacka/St Hans so
41425 Väskinde so
41431 Södervärn so
41432 Lyckåker so
41433 Västerhejde/Eskelhem so
41434 Gråbo so
41435 Terra Nova so
41441 Roma so
41442 Dalhem/Endre so
41443 Lövsta resursskola
41451 Klinte so
41452 Sudret so
415 Särskolan
41610 Kulturskolan
41710 Barn‐ och Elevhälsan
41810 Kvalitet och utveckling
Summa

Budget
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
‐8 512 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
‐44 078 000
‐11 256 000
‐25 408 000
‐24 746 000

Utfall
2020
596 557
379 970
‐98 649
680 420
‐349 095
404 985
692 310
1 254 888
2 707 693
66 793
128 034
144 177
1 476 064
‐8 021 609
84 962
‐1 116 261
1 018 682
296 180
‐1 658 239
622 108
‐2 124 427
‐73 311
1 535 943
603 789
608 710
‐646 166
‐820 801
184 197
‐683 831
‐888 515
1 332 938
‐367 412
‐41 121 159
‐10 791 663
‐22 836 802
‐21 021 713

Resultat
2020
10%
596 557
59 656
379 970
37 997
‐98 649
‐9 865
680 420
68 042
‐349 095 ‐34 910
404 985
40 499
692 310
69 231
1 254 888 125 489
2 707 693 270 769
66 793
6 679
128 034
12 803
144 177
14 418
1 476 064 147 606
490 391
49 039
84 962
8 496
‐1 116 261 ‐111 626
1 018 682 101 868
296 180
29 618
‐1 658 239 ‐165 824
622 108
62 211
‐2 124 427 ‐212 443
‐73 311
‐7 331
1 535 943 153 594
603 789
60 379
608 710
60 871
‐646 166 ‐64 617
‐820 801 ‐82 080
184 197
18 420
‐683 831 ‐68 383
‐888 515 ‐88 852
1 332 938 133 294
‐367 412 ‐36 741
2 956 841 295 684
464 337
46 434
2 571 198 257 120
3 724 287 372 429

TKR
60
38
‐10
68
‐35
40
69
125
271
7
13
14
148
49
8
‐112
102
30
‐166
62
‐212
‐7
154
60
61
‐65
‐82
18
‐68
‐89
133
‐37
296
46
257
372

Summa att
överföra (TKR)
50
38
0
50
0
40
50
50
50
7
13
14
50
49
8
0
50
30
0
50
0
0
50
50
50
0
0
18
0
0
50
0
50
46
50
50
1 013

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 348

Revidering Internationell strategi för Region
Gotland

RS 2020/1254
Regu § 56

Regionstyrelsens beslut
x

Förslag till reviderad internationell strategi för Region Gotland 2021-2024 sänds på
remiss till Region Gotlands nämnder.

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av regionfullmäktige, § 31. Strategins syfte är att klargöra hur Region Gotlands internationella
arbete ska bidra till att uppnå strategiska mål i Vision Gotland 2025. Målen är att
främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och tillväxt
på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter. Det internationella
arbetet sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat lärande och
kunnande, för att utveckla verksamheternas kvalitet.
Då de årliga uppföljningarna har visat att strategin fyller sitt syfte för inriktning och
avgränsning av det internationella arbetet, är förslaget till reviderad internationell
strategi för Region Gotland huvudsakligen en aktualiserad version. Mål och syfte är
desamma, liksom ansvarsfördelningen.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att i den mån det finns risker eller problem
med strategins genomslag i nämnder och förvaltningar så beror det på andra orsaker
än strategins utformning. En revidering av strategin utgör ett tillfälle att samla in
erfarenheter och medskick från nämnder och förvaltningar kring internationellt
strategiskt arbete. Utfallet av en intern remiss till samtliga nämnder av förslaget bör
därför kompletteras med frågor kring hur de upplever att arbeta med strategin och
hur de ser på strategins genomslag i den egna verksamheten.
Region Gotlands internationella strategi 2017-2020 har varit betydelsefull för att ge
ramar och tydlighet avseende mål, samarbeten i internationella nätverk, samt ansvarsfördelning och roller för olika funktioner i Region Gotlands interna organisation. Det
visar den årliga uppföljningen av Region Gotlands internationella strategi 2017-2020.
Uppföljningen visar även att integrering av det internationella arbetet, omvärldsbevakning och samarbeten inom de prioriterade internationella nätverken bedrivs i
varierande omfattning och intensitet av förvaltningarna.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 348 forts
RS 2020/1254
Regu § 56

Inom ramen för Region Gotlands interna internationella nätverk har några faktorer
som påverkar genomförandet identifierats:
Det finns ett intresse och en nyfikenhet att arbeta med internationella projekt och
samarbeten, samtidigt så sätter resurser i form av tid, konkurrerande uppdrag och
budget ramar för vad som hinns med.
Det finns en vana av att arbeta med projekt som arbetsform och i nätverk, men linjeorganisation och projekt måste koppla an till varandra, för att projektresultat ska ge
mervärde.
Det finns erfarenheter av att söka externfinansiering inte minst från nationella källor,
men det behövs stöd i omvärldsbevakning av internationella utlysningar och i
ansökningsförfarandet samt i rapporteringen.
Regionstyrelseförvaltningen ser att etablerandet under 2020 av projektkontoret på
avdelningen för regional utveckling (RU) ökar möjligheterna för förvaltningarna att
få stöd i att utveckla sina verksamheter med att driva fler externfinansierade och
internationella projekt. Projektkontorets huvudsakliga inriktning är inte internationalisering i sig. Men den internationella strategins inriktning mot omvärldsbevakning, nätverkande och extern finansiering ligger i linje med projektkontorets
funktion. Projektkontoret och EU-samordnaren är dessutom del av den funktion
som kallas finansieringsteamet på RU, vilket ger samordningsvinster.
För att få en aktualiserad bild av läget i nämnder och förvaltningar, vore det värdefullt att i samband med en revidering låta nämnder och förvaltningar signalera
erfarenheter och medskick kring hur de ser på att arbeta med internationellt samverkan och internationella projekt. Därför föreslås en remissperiod från den 1 januari
2021 till den 15 mars 2021.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionalt utvecklingsutskotts förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
Skickas till
Samtliga nämnder
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS 2020/1254

2020-10-26

Bilaga Förslag reviderad internationell strategi för Region Gotland 2021-2024

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av regionfullmäktige,
§Rf 31. Målen är att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och
tillväxt på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter. Det internationella arbetet
sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat lärande och kunnande, för att utveckla
verksamheternas kvalitet. Strategin följs upp årligen och redovisas till regionfullmäktige.
Regionstyrelsen ansvarar för övergripande samordning och för relationerna i de internationellt
prioriterade nätverken. Nämnderna ansvarar för integration av internationella perspektiv i
verksamheten.
Bifogat förslag utgår från att reviderad internationell strategi för Region Gotland huvudsakligen
utgör en aktualiserad version utifrån nya förutsättningar och arbetet med Vårt Gotland 2040, ny
regional utvecklingsstrategi för Gotland. Mål och syfte är däremot desamma, liksom
ansvarsfördelningen, som i Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020.
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Vi välkomnar även synpunkter på
strategins användbarhet i er nämnd och förvaltning:
- Hur upplever ni att arbeta med strategin?
- Vilka möjligheter och hinder upplever ni med internationellt arbete?

Nuvarande lydelse
Internationell strategi för
Region Gotland 2017-2020
Gotland påverkas alltmer av
omvärlden. Den ökade
globaliseringen och
regionernas ökade betydelse i
Europa innebär att Region
Gotland, med ansvar för
regional utveckling och tillväxt,
har en viktig roll att fylla
internationellt som företrädare
för Gotland och därmed
säkerställa att regionens
intressen och internationella
samarbetsmöjligheter
tillvaratas.
Gotland har lång erfarenhet av
att arbeta internationellt.
Redan under tidigt 1990-tal

Föreslagen lydelse i kursiv
gulmarkerad text
Internationell strategi för
Region Gotland 2017-2020
2021-2024
Gotland påverkar och påverkas
alltmer av omvärlden. Som öregion har Gotland alltid varit
öppet för influenser från
omvärlden, något som
fortfarande är fallet, inte minst
genom internationellt
samarbete. Allt detta stärker
förmågan till förnyelse och
omställning.
Den ökade globaliseringen och
regionernas ökade betydelse i
Europa innebär att Region
Gotland, med ansvar för
regional utvecklingspolitik
regional utveckling och
tillväxt, har en viktig roll att
fylla internationellt som

Kommentar

Tillägget knyter an till lydelser I
förslag till ny regional
utveckligsstrategi för Gotland,
Vårt Gotland 2040.

Enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar och
förordningen om regionalt
tillväxtarbete har regionerna
och Gotlands kommun ansvar

engagerade sig Gotland i flera
europeiska nätverk med
koppling till strategisk
utveckling i örelaterade frågor
samt Östersjöfrågor. När det
kommer till EU-finansierade
projekt har Gotland drivit och
deltagit i flertalet projekt.
Gotland har även en lång
tradition av att driva
utomeuropeiska projekt i
bland annat Tanzania och
Ukraina. Detta har framför allt
gjorts via finansiering från
Internationellt centrum för
lokal demokrati (ICLD).

Förutsättningar
Ett framgångsrikt
internationellt samarbete
kräver fortlöpande
kompetensutveckling, såväl
bland förtroendevalda som
bland tjänstepersoner.
Språkkunskaper, kunskaper om
det europeiska samarbetets
verktyg och möjligheter,
kunskaper om
samhällsförhållanden och
kultur i andra regioner,

företrädare för Gotland och
därmed säkerställa att
regionens intressen och
internationella
samarbetsmöjligheter
tillvaratas.
Region Gotland har lång
erfarenhet av att arbeta
internationellt. Samarbeten
inom EU underlättas av att det
finns gemensamma strukturer
och finansieringsmöjligheter.
Samtidigt sker samarbeten
även med regioner utanför EU.
Geografin avgör inte val av
samarbetspartners, utan det är
mervärdet i Region Gotlands
verksmhetsutveckling och
mervärdet för Gotland och
gotlänningarna som är
avgörande.
Redan under tidigt 1990-tal
engagerade sig Gotland i flera
europeiska nätverk med
koppling till strategisk
utveckling i ö-relaterade frågor
samt Östersjöfrågor. När det
kommer till EU-finansierade
projekt har Gotland drivit och
deltagit i flertalet EU-projekt.
Region Gotland har även en
lång tradition av att driva
utomeuropeiska projekt i bland
annat Tanzania och Ukraina.
Detta har framför allt gjorts via
finansiering från Internationellt
centrum för lokal demokrati
(ICLD).
Förutsättningar
Ett framgångsrikt
internationellt samarbete
kräver fortlöpande
kompetensutveckling, såväl
bland förtroendevalda som
bland tjänstepersoner.
Språkkunskaper, kunskaper om
det europeiska samarbetets
verktyg och möjligheter,
kunskaper om
samhällsförhållanden och
kultur i andra regioner,

för det regionala
tillväxtarbetet i sina respektive
län. Från 2021 byter
politikområdet namn från
regional tillväxtpolitik till
regional utvecklingspolitik.
Region Gotland avser här
Gotlands kommun. Tillägget
med Region tydliggör att det är
organisationen Region Gotland
som avses.
Tillägget ersätter tidigare
lydelser och betonar
mervärdet för måluppfyllse
enligt regionala prioriteringar
och verksamhetsmål.

kompetens i projektledning
och projektarbete i samband
med internationellt samarbete
är några exempel på
kunskapsområden som kan
stärka och utveckla Gotlands
roll på den internationella
arenan.

kompetens i projektledning
och projektarbete i samband
med internationellt samarbete
är några exempel på
kunskapsområden som kan
stärka och utveckla Gotlands
roll på den internationella
arenan.

De rådande ekonomiska
förutsättningarna inom Region
Gotland medför stor
arbetsbelastning på de olika
förvaltningarna. Detta får dock
inte lägga hinder i vägen för ett
strategiskt fortsatt
utvecklingsarbete. Även om
arbetet med till exempel EUprojekt kan ses som
tidskrävande är det, om
kärnverksamheten får stå i
fokus, en investering för
framtiden som utvecklar
medarbetarna och
organisationen samtidigt som
det kan tillföra externa medel.
Syfte
Syftet med den internationella
strategin är att klargöra hur
Region Gotlands
internationella arbete ska
bidra till att uppnå de
strategiska mål som finns i det
regionala
utvecklingsprogrammet Vision
Gotland 2025, vilket är Region
Gotlands övergripande
styrdokument för hur Gotland
vill möta framtidens
utmaningar tillsammans med
näringslivet, myndigheter,
civilsamhället, akademi och
andra aktörer.

De rådande ekonomiska
förutsättningarna inom Region
Gotland medför stor
arbetsbelastning på de olika
förvaltningarna. Detta får dock
inte lägga hinder i vägen för ett
strategiskt fortsatt
utvecklingsarbete. Även om
arbetet med till exempel EUprojekt kan ses som
tidskrävande är det, om
kärnverksamheten får stå i
fokus, en investering för
framtiden som utvecklar
medarbetarna och
organisationen samtidigt som
det kan tillföra externa medel.
Syfte
Syftet med Den internationella
strategin är att klargöra hur
Region Gotlands
internationella arbete ska bidra
till att uppnå de strategiska
målen som finns i den
regionala utvecklingsstrategin
Vårt Gotland 2040, som är en
strategi för en långsiktig
hållbar regional utveckling för
Gotland. det regionala
utvecklingsprogrammet Vision
Gotland 2025, vilket är Region
Gotlands övergripande
styrdokument för hur Gotland
vill möta framtidens
utmaningar tillsammans med
näringslivet, myndigheter,
civilsamhället, akademi och
andra aktörer.
Strategin syftar även till att ge
ramar för tydliggöra hur
Region Gotlands samtliga
nämnder och förvaltningar i
större utsträckning kan att

Strategin syftar även till att
tydliggöra hur Region Gotlands
samtliga nämnder och
förvaltningar i större
utsträckning kan integrera det
internationella arbetet i sina
verksamheter för att kunna

Den regionala
utvecklingsstrategin Vårt
Gotland 2040 ersätter Vision
2025.

Strategin sätter mål och
avgränsar, själva arbetet med
att integrera internationellt

förstärka, förbättra och
utveckla Gotland.

integrera det internationella
arbetet i sina verksamheter.
för att kunna förstärka,
förbättra och utveckla Gotland.

Mål
De övergripande målen för
Region Gotlands
internationella strategi är:
 att främja internationellt
utbyte för en långsiktigt
hållbar samhällsutveckling och
tillväxt på Gotland, samt
 att utveckla Region Gotlands
verksamheter.

Mål
De övergripande målen för
Region Gotlands
internationella strategi är:
 att främja internationellt
utbyte för en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling och tillväxt
på Gotland, samt
 att utveckla Region Gotlands
verksamheter.

Internationalisering ska vara
integrerat i Region Gotlands
samtliga verksamheter. Det
innebär att internationellt
arbete inte är ett avgränsat
sakområde, utan ett ansvar för
alla nämnder och förvaltningar
där sakkunskap finns. Goda
kontakter med nationella
myndigheter och nätverk ökar
möjligheterna till framgång i
det internationella arbetet.
Genom att sträva mot de
uppsatta målen ska Region
Gotlands internationella
arbete leda till:
 ökad internationell
samverkan mellan olika
aktörer som ger en tydlig nytta
för den egna verksamheten
och gotlänningarna,
 en ökad extern finansiering
genom olika samarbetsprojekt,
 en ökad kompetens inom
Region Gotland, men även hos
andra aktörer på Gotland,
genom erfarenhets- och
kunskapsutbyte,
 en ökad kulturell förståelse
mellan människor med olika
bakgrund, samt
 en tydligare roll och profil för
Region Gotland i nationella och
internationella sammanhang.

Internationalisering ska vara
integrerat i Region Gotlands
samtliga verksamheter. Det
innebär att internationellt
arbete inte är ett avgränsat
sakområde, utan ett ansvar för
alla nämnder och förvaltningar
där sakkunskap finns. Goda
kontakter med nationella
myndigheter och nätverk ökar
möjligheterna till framgång i
det internationella arbetet.
Genom att sträva mot de
uppsatta målen ska Region
Gotlands internationella arbete
leda till:
 ökad internationell
samverkan mellan olika aktörer
som ger en tydlig nytta för den
egna verksamheten och
gotlänningarna,
 en ökad extern finansiering
genom olika samarbetsprojekt,
 en ökad kompetens inom
Region Gotland, men även hos
andra aktörer på Gotland,
genom erfarenhets- och
kunskapsutbyte,
 en ökad kulturell förståelse
mellan människor med olika
bakgrund, samt
 en tydligare roll och profil för
Region Gotland i nationella och
internationella sammanhang,

arbete görs i respektive
förvaltning.

Förtydligande tillägg om att
internationell strategi ligger i

Region Gotlands behov och
långsiktig nytta ska styra
engagemang och deltagande i
det internationella arbetet.
Målen ska brytas ner och
konkretiseras per nämnd, och
aktiviteter redovisas i
nämndernas
verksamhetsplaner. Till stöd
för arbetet finns ett nätverk
som utgörs av förvaltningarnas
utsedda internationella
kontaktpersoner.

samt en förstärkt position av
varumärket Gotland.

Prioriteringar
Europa 2020-strategin är EU:s
övergripande strategi för
tillväxt, jobb och välstånd2 .
Den regionala utvecklingen är
en central fråga i Europa 2020strategin och samtliga
regionala tillväxtstrategier ska
ta hänsyn till strategin. Även
alla EU:s fonder och program
syftar till att uppfylla målen i
Europa 2020-strategin och det
är därför logiskt att Region
Gotlands internationella
insatser tar sin utgångspunkt i
Europa 2020-strategin.

Prioriteringar
Europa 2020-strategin är EU:s
övergripande strategi för
tillväxt, jobb och välstånd2 .
Den regionala utvecklingen är
en central fråga i Europa 2020strategin och samtliga
regionala tillväxtstrategier ska
ta hänsyn till strategin. Även
alla EU:s fonder och program
syftar till att uppfylla målen i
Europa 2020-strategin och
Region Gotlands
internationella arbete insatser
tar sin utgångspunkt i Vårt
Gotland 2040, vilken bygger på
En nationell strategi för hållbar
regional tillväxt, Agenda 2030
samt EU:s klimatmål 2050.

Under de kommande åren är
det viktigt att Region Gotland
prioritera utifrån mervärde,
nytta och resurser inför
medverkan i projekt och
nätverk och för andra
åtaganden med koppling till
det internationella arbetet.
Region Gotland finns
representerat i flera nationella
nätverk och beredningar,
bland annat inom Sveriges
kommuner och Landsting
(SKL). Medlemskapen är viktiga
att aktivt nyttja för
kunskapsinhämtning och
påverkansarbete. För att
optimera medlemskapen i

Region Gotlands behov och
långsiktig nytta ska styra
engagemang och deltagande i
det internationella arbetet.
Målen ska brytas ner och
konkretiseras per nämnd, och
aktiviteter redovisas i
nämndernas
verksamhetsplaner. Till stöd
för arbetet finns ett nätverk
som utgörs av förvaltningarnas
utsedda internationella
kontaktpersoner.

Under de kommande åren Det
är det viktigt att Region
Gotland prioriterar utifrån
mervärde, nytta och resurser
inför medverkan i projekt och
nätverk och för andra
åtaganden med koppling till
det internationella arbetet.
Region Gotland finns
representerat i flera nationella
nätverk och beredningar, bland
annat inom Sveriges
kommuner och regioner
(SKR)Landsting (SKL).
Medlemskapen är viktiga att

linje med arbetet med
varumärkesplattformen för
Gotland.

Europa 2020-strategin tar
snart slut. Ingen ny
helhetsstrategi har tagits fram
av EU ännu, men
kommissionen har beslutat att
stärka den europiska
planeringsterminen genom
tätare band till den sociala
pelaren, Agenda 2030 samt
EU:s klimatmål 2050.

internationella nätverk
kommer Region Gotland,
utifrån relevans och resurser,
att aktivt arbeta med
medlemskapen i Conference of
Peripheral Maritime Regions
(CPMR)3 , Union of the Baltic
Cities (UBC), Organization of
World Heritage Cities (OWHC)
samt Stockholmregionens
Europakontor. Region
Gotlands engagemang i
Hansan är fortsatt en
prioriterad uppgift, och ska,
liksom engagemanget i övriga
prioriterade nätverk och
projekt, eftersträva
synergieffekter dem emellan.
Region Gotland kommer även
att fortsätta att prioritera sitt
engagemang i ICLD. Det är
viktigt att sakfrågan i
förstahand styr arbetet och
inte geografin. Genom att
säkerställa att projekt ligger i
linje med befintliga strategier
kan de skapa ett mervärde till
redan planerade insatser.

Arbetssätt
Region Gotlands
internationella arbete ska vara
ett verktyg till att nå de mål
och inriktningar som är
fastställda i styrdokument.
Arbetet ska präglas av
nyfikenhet och samtidigt vara
målinriktat, såväl vid
studiebesök och konferenser

aktivt nyttja för
kunskapsinhämtning och
påverkansarbete. För att
optimera medlemskapen i
internationella nätverk
kommer Region Gotland
prioriterar , utifrån relevans
och resurser, att aktivt arbeta
med medlemskapen i
Conference of Peripheral
Maritime Regions (CPMR),
Union of the Baltic Cities
(UBC), Organization of World
Heritage Cities (OWHC) samt
Stockholmregionens
Europakontor. Region Gotlands
engagemang i Hansan är
fortsatt en prioriterad uppgift,
och ska, liksom engagemanget
i övriga prioriterade nätverk
och projekt, eftersträva
synergieffekter dem emellan.
Region Gotland prioriterar
kommer även att fortsätta att
prioritera sitt engagemang i
ICLD.
Det är viktigt att sakfrågan i
förstahand styr det
internationella arbetet och inte
geografin. Genom att
säkerställa att projekt och
samarbeten ligger i linje med
övriga befintliga strategier kan
de skapa ett mervärde i Region
Gotlands verksamheter och det
regionala tillväxtarbetet. till
redan planerade insatser.

Arbetssätt
Region Gotlands
internationella arbete ska vara
ett verktyg för till att nå de mål
och inriktningar som är
fastställda i styrdokument.
Arbetet ska präglas av
nyfikenhet och samtidigt vara
målinriktat, såväl vid
studiebesök och konferenser

Det är synergieffekter mellan
regionalt prioriterade mål som
Region Gotland fokuserar på,
och inte främst synergieffekter
mellan nätverken.
Medlemskapen i
internationella nätverk och
deltagande i internationella
samarbetsprojekt utgör medel
för att uppnå våra regionalt
prioriterade mål.

Tillägg för att förtydliga att
internationellt arbete ska
integreras i ordinarie arbete.
Så det kopplar an till första
meningen under rubriken
Arbetssätt.

som vid medverkan i projekt.
Resultat och erfarenheter från
projekt, resor och konferenser
ska dokumenteras, spridas och
delas med kollegor på
hemmaplan. Nya kontakter
och möjliga projektidéer ska
följas upp. Genom att arbeta
på detta sätt blir Region
Gotland en relevant, attraktiv
och kunnig samarbetspartner
som samtidigt bidrar till ökad
förståelse för mervärdet av
internationella relationer på
Gotland. För att skapa
förutsättningar för
engagemang i nätverk och
andra utvecklingsaktiviteter
avsätts medel i
regionstyrelseförvaltningens
budget med syftet att
stimulera förvaltningarna att
arbeta med internationella
aktiviteter. För att uppnå
Region Gotlands mål med det
internationella arbetet krävs
ofta samverkan med andra
aktörer. Region Gotland har
bland annat en
överenskommelser om
samverkan med Länsstyrelsen i
Gotlands län där
internationella frågor ingår
liksom en
partnerskapsöverenskommelse
med Uppsala universitet
campus Gotland där
internationalisering är ett av
samverkansområdena.

som vid medverkan i projekt.
Resultat och erfarenheter från
projekt, resor och konferenser
ska dokumenteras, spridas och
delas med kollegor på
hemmaplan. Nya kontakter och
möjliga projektidéer ska följas
upp. Genom att arbeta på
detta sätt blir Region Gotland
en relevant, attraktiv och
kunnig samarbetspartner som
samtidigt bidrar till ökad
förståelse för mervärdet av
internationell samverkan a
relationer på Gotland.

Framgångsfaktorer
För att Region Gotland ska
uppnå målen med den
internationella strategin krävs:
- Tydliga prioriteringar som
utgår från Region Gotlands
strategiska styrdokument och
som har tydlig koppling till

Framgångsfaktorer
För att Region Gotland ska
uppnå målen med den
internationella strategin krävs:
- Tydliga prioriteringar som
utgår från Region Gotlands
strategiska styrdokument och
som har tydlig koppling till

För att skapa förutsättningar
för engagemang i nätverk och
andra utvecklingsaktiviteter
avsätts medel i
regionstyrelseförvaltningens
budget med syftet att
stimulera förvaltningarna att
arbeta med internationella
aktiviteter.
För att uppnå Region Gotlands
mål med det internationella
arbetet krävs ofta samverkan
med andra aktörer. Region
Gotland har bland annat en
överenskommelser om
samverkan med Länsstyrelsen i
Gotlands län där
internationella frågor ingår,
liksom en
partnerskapsöverenskommelse
med Uppsala universitet
Campus Gotland, där
internationalisering är ett av
samverkansområdena.

ordinarie verksamhet och dess
behov.
- Långsiktighet, uthållighet och
aktivt engagemang – nya
kontakter och relationer tar tid
att bygga upp och resultat kan
därför inte alltid ses direkt.
- Att Region Gotland aktivt ska
identifiera möjligheterna för
delfinansiering av
verksamhetsutveckling via
externfinansiering som ligger
väl i linje med styrdokument
och utvecklingsmål.
- Tydlig styrning och
uppföljning från såväl den
politiska ledningen som
förvaltningsledningarna för ett
hållbart och långsiktigt
internationellt arbete.
- Att Region Gotlands aktivt
och strategiskt använder sig av
medlemskapen i nationella och
internationella nätverk för
påverkansarbete,
kunskapsutveckling och nya
perspektiv för både politiker
och tjänstepersoner.
Medverkan ska värderas
utifrån relevans, mervärde,
kostnad och arbetstid/restid.
Deltagandet ska kontinuerligt
utvärderas, följas upp och
redovisas.
Ett internationellt perspektiv
är viktigt för den
verksamhetsutveckling som
kontinuerligt behövs för att
förbättra, anpassa eller
förändra regionens
verksamheter för att möta
omvärldsförändringar och för
att nå uppsatta mål. Viktiga
förutsättningar för
verksamhetsutveckling skapas
genom ett internationellt
fokus, där personella och
finansiella resurser avsätts för
att få tillgång till extern
projektfinansiering,

ordinarie verksamhet och dess
behov.
- Långsiktighet, uthållighet och
aktivt engagemang – nya
kontakter och relationer tar tid
att bygga upp och resultat kan
därför inte alltid ses direkt.
- Att Region Gotland aktivt ska
identifiera möjligheterna för
delfinansiering av
verksamhetsutveckling via
externfinansiering som ligger
väl i linje med styrdokument
och utvecklingsmål.
- Tydlig styrning och
uppföljning från såväl den
politiska ledningen som
förvaltningsledningarna för ett
hållbart och långsiktigt
internationellt arbete.
- Att Region Gotlands aktivt
och strategiskt använder sig av
medlemskapen i nationella och
internationella nätverk för
påverkansarbete,
kunskapsutveckling och nya
perspektiv för både politiker
och tjänstepersoner.
Medverkan ska värderas
utifrån relevans, mervärde,
kostnad och arbetstid/restid.
Deltagandet ska kontinuerligt
utvärderas, följas upp och
redovisas.
Ett internationellt perspektiv är
viktigt för den
verksamhetsutveckling som
kontinuerligt behövs för att
förbättra, anpassa eller
förändra regionens
verksamheter för att möta
omvärldsförändringar och för
att nå uppsatta mål. Viktiga
förutsättningar för
verksamhetsutveckling skapas
genom ett internationellt
fokus, där personella och
finansiella resurser avsätts för
att få tillgång till extern
projektfinansiering,

omvärldsinformation,
kompetens och idéer.
GENOMFÖRANDE – ansvar och
arbetsfördelning
Politikerorganisation

omvärldsinformation,
kompetens och idéer.
GENOMFÖRANDE – ansvar och
arbetsfördelning
Politikerorganisation

Regionfullmäktige har det
övergripande ansvaret för att
strategin följs. Rapportering av
det internationella arbetet
görs årligen till
regionfullmäktige i samband
med årsredovisningen.

Regionfullmäktige har det
övergripande ansvaret för att
strategin följs. Rapportering av
det internationella arbetet görs
årligen till regionfullmäktige i
samband med
årsredovisningen.

Regionstyrelsen leder och
samordnar det övergripande
internationella arbetet och
ansvarar även för de
långsiktiga relationerna med
vänorterna och de
internationella nätverken.
Regionstyrelsen fattar beslut
om val av politiska företrädare
till internationella uppdrag,
både vad gäller styrelseposter
och permanent deltagande i
kommittéer och
arbetsgrupper. Rapportering
av det internationella arbetet
görs årligen till regionstyrelsen
i samband med
årsredovisningen. Den beslutar
även om eventuell revidering
av strategin.

Regionstyrelsen leder och
samordnar det övergripande
internationella arbetet och
ansvarar även för det
långsiktiga deltagandet i de
internationella nätverken de
långsiktiga relationerna med
vänorterna och de
internationella nätverken.
Regionstyrelsen fattar beslut
om val av politiska företrädare
till internationella uppdrag,
både vad gäller styrelseposter
och permanent deltagande i
kommittéer och
arbetsgrupper. Rapportering
av det internationella arbetet
görs årligen till regionstyrelsen
i samband med
årsredovisningen.
Regionstyrelsen Den beslutar
även om eventuell revidering
av strategin.

Nämnderna ansvarar för att
det internationella
perspektivet integreras i
verksamheten och att
möjligheter till extern
medfinansiering undersöks,
samt de samarbeten och
nätverk som är ämnesspecifika
utifrån deras uppdrag.

Tjänstemannaorganisation

Nämnderna ansvarar för att
det internationella
perspektivet integreras i
verksamheten och att
möjligheter till extern
medfinansiering undersöks,
samt de samarbeten och
nätverk som är ämnesspecifika
utifrån deras uppdrag.
Tjänstemannaorganisation

Koncernledningsgruppen (KLG)
agerar styr/avstämningsgrupp

Koncernledningsgruppen (KLG)
agerar styr/ avstämningsgrupp

Ändringen motiverad av att
lyfta fram det arbete som de
av RF utsedda
representanterna utför.
Medlemskap i nätverk har
ersatt bilaterala avtal.

för koncernövergripande
frågor och prioriteringar.

för koncernövergripande
frågor och prioriteringar.

Förvaltningscheferna ansvarar
för och bevakar den
internationella utvecklingen
inom sina respektive områden,
samt för att undersöka
möjligheten till extern
medfinansiering av beslutad
verksamhetsutveckling.
Förvaltningschefen ansvarar
också för att utse en
internationell kontaktperson
till det interna internationella
nätverket.

Förvaltningscheferna ansvarar
för och bevakar den
internationella utvecklingen
inom sina respektive områden,
samt för att undersöka
möjligheten till extern
medfinansiering av beslutad
verksamhetsutveckling.
Förvaltningscheferna ansvarar
också för att utse en
internationell kontaktperson
till det interna internationella
nätverket.

EU-samordnaren har i uppdrag
att hålla sig ajour med EUagendan och utveckling som
påverkar Region Gotland och
Gotland i stort. EUsamordnaren är övergripande
kontaktperson för Region
Gotlands internationella
nätverk och stödjer
förvaltningarna i deras
nätverksaktiviteter. Vidare ska
samordnaren bistå Region
Gotlands samtliga
verksamheter med aktuell
information om
utbildningsmöjligheter i EUrelaterade frågor,
omvärldsbevakning samt
projektstöd. Primär kontakt
med förvaltningarna sker
genom det interna
internationella nätverket som
EU-samordnare är
sammankallande av.

EU-samordnaren har i uppdrag
att hålla sig ajour med EUagendan och utveckling som
påverkar Region Gotland och
Gotland i stort.
EU-samordnaren är
övergripande kontaktperson
för Region Gotlands
internationella nätverk och har
i uppdrag att:
 hålla sig ajour med EUagendan och
utveckling som
påverkar Region
Gotland och Gotland i
stort
 bistå de
förtroendevalda
representanterna för
Region Gotland i de
internationella
nätverken och stödja
förvaltningarna i sina
deras
nätverksaktiviteter
 sammankalla Region
Gotlands interna
internationella
nätverk.

Förvaltningarnas
internationella
kontaktpersoner företräder
den egna förvaltningen i det
internationella nätverket.
Kontaktpersonen ska, med
stöd av EU-samordnaren,
ansvara för informations- och
kunskapsförmedling med
syftet att stimulera

Regionstyrelseförvaltningens
finansierings- och
projektkontor Vidare ska
samordnaren bistår Region

Tillägget förtydligar EUsamordnarens uppdrag.

förvaltningens internationella
arbete. Tillsammans bildar
kontaktpersonerna ett nätverk
som träffas regelbundet för
kunskaps- och
informationsutbyte.

Gotlands samtliga
verksamheter med aktuell
information om
utbildningsmöjligheter i EUrelaterade frågor,
omvärldsbevakning samt
projektstöd,
finansieringsmöjligheter och
omvärldsbevakning. Primär
kontakt med förvaltningarna
sker genom det interna
internationella nätverket som
EU-samordnare är
sammankallande av.
Förvaltningarnas
internationella
kontaktpersoner företräder
den egna förvaltningen i
Region Gotlands det
internationella nätverk.
Kontaktpersonen ska, med
stöd av EU-samordnaren,
ansvara för informations- och
kunskapsförmedling med syftet
att stimulera förvaltningens
internationella arbete.
Tillsammans bildar
kontaktpersonerna ett nätverk
som träffas regelbundet för
kunskaps- och
informationsutbyte.

Uppföljning och utvärdering
Varje förvaltning ansvarar för
att det internationella arbetet
beskrivs, rapporteras och
utvärderas i nämndens
verksamhetsberättelse.
Redovisningen ska innehålla:
- Pågående EU-projekt och
andra internationella projekt.
- Övrigt internationellt arbete.
- Verksamhetsrelaterade
effekter och resultat av det
internationella arbetet.
- Där det är möjligt ska
rapportering ske med
könsuppdelad statistik.

Uppföljning och utvärdering
Varje förvaltning ansvarar för
att det internationella arbetet
beskrivs, rapporteras och
utvärderas i nämndens
verksamhetsberättelse.
Redovisningen ska innehålla:



Pågående EU-projekt
och andra
internationella projekt.
Övrigt internationellt
arbete. Verksamhetsrelaterade
effekter och resultat av
det internationella
arbetet.

För att tydliggöra det
internationella arbetet och visa
på resultat ska årligen en
sammanställning med goda
exempel redovisas. Detta görs
av EU-samordnaren i
samarbete med
förvaltningarnas
internationella
kontaktpersoner. För den
regiongemensamma
utvärderingen ansvarar
regionstyrelsen. Syftet är att
det arbetssätt som tillämpas
för det internationella arbetet
blir mer resultat- och
kunskapsinriktat. Fokus läggs
på ett ökat lärande i
verksamheterna.



Där det är möjligt ska
rapportering ske med
könsuppdelad statistik.

För att tydliggöra det
internationella arbetet och visa
på resultat ska årligen en
sammanställning med goda
exempel redovisas. Detta görs
av EU-samordnaren i
samarbete med
förvaltningarnas
internationella
kontaktpersoner. För den
regiongemensamma
utvärderingen ansvarar
regionstyrelsen. Syftet är att
det arbetssätt som tillämpas
för det internationella arbetet
blir mer resultat- och
kunskapsinriktat. Fokus läggs
på ett ökat lärande i
verksamheterna.

Företeckning över Region Gotlands internationella nätverk
Nuvarande lydelse
Stockholmsregionens Europakontor
Region Gotland är medlem av
Stockholmregionens Europaförening
som äger Stockholmregionens
Europakontor. Dem har sin bas i Bryssel
och verksamheten syftar till att hålla
Stockholmsregionen ajour med EUagendan samt profilera regionen i
Bryssel. Region Gotland har en
styrelseplats i Stockholmregionens
Europaförening och kan på så sätt vara
med och påverka utvecklingen av
organisationen.
Hemsida:
http://www.stockholmregion.org
Årlig medlemsavgift: 200 000 kronor
(2017).
Conference of Peripheral Maritime
Regions of Europe (CPMR)
Nätverket består av cirka 120 regioner
från 28 länder och har till syfte att
påverka EU så att EU:s politik främjar
en balanserad territoriell utveckling.

Föreslagen lydelse i kursiv
gulmarkerad text
Stockholmsregionens Europakontor
Region Gotland är medlem av
Stockholmregionens Europaförening
som äger Stockholmregionens
Europakontor. Dem har sin bas i Bryssel
och verksamheten syftar till att hålla
Stockholmsregionen ajour med EUagendan samt profilera regionen i
Bryssel. Region Gotland har en
styrelseplats i Stockholmregionens
Europaförening och kan på så sätt vara
med och påverka utvecklingen av
organisationen.
Hemsida:
http://www.stockholmregion.org
Årlig medlemsavgift: 200 000 kronor
(20202017).
Conference of Peripheral Maritime
Regions of Europe (CPMR)
Nätverket består av cirka 120 regioner
från 28 länder och har till syfte att
påverka EU så att EU:s politik främjar
en balanserad territoriell utveckling.

Kommentar

Gotland har varit medlem i CPMR
sedan tidigt 1990-tal och är idag
medlemmar i två av nätverkets sex
arbetsgrupper: Island Commission som
arbetar med ö-frågor, och Baltic Sea
Commission som arbetar med
Östersjörelaterade frågor. För Gotland
är det viktigt att vara aktiva inom detta
nätverk för regionala utvecklingsfrågor
där vi kan möta andra regioner med
liknande utmaningar. Hemsida CPMR:
www.cpmr.org Hemsida Baltic Sea
Commission:
http://www.balticseacommission.eu/
Hemsida Island Commission:
http://www.islandscommission.org/en/
Årlig medlemsavgift:13 372 euro
(CPMR 7180 euro, Baltic Sea
Commission 1600 euro (kostnaden
kommer öka) Island Commission 4592
euro).
Union of the Baltic Cities (UBC)
UBC är ett nätverk med cirka 100
medlämsstäder från länder i
Östersjöområdet. Huvudsyften är att
främja samarbete och utbyte av
erfarenheter mellan städerna, och här
kan Region Gotlands kommunala
uppdrag få input i sitt arbete, samt
hitta partners till eventuella projekt.
Arbetet är uppdelat i sju
arbetsgrupper. Nätverket gjorde ett
omtag under 2015 då arbetsgrupper
slogs ihop, en ny hemsida lanserades
och inriktningen i nätverket ändrades
och mer fokus lades på
projektsamarbete och
erfarenhetsutbyt. Sekretariatet är
placerat i Gdansk. Hemsida:
www.ubc.net Årlig medlemsavgift:
1200 euro (2017).
Organization of World Heritage Cities
(OWHC)
Ett nätverk för städer som finns med på
FN:s världsarvslista; platser värda att
bevara för framtiden. OWHC
samarbetar framför allt i frågor kring
de särskilt anpassade
utvecklingsinsatser som kan behövas i
världsarvsstäderna under ledning av
städernas borgmästare. Sekretariatet

Gotland har varit medlem i CPMR
sedan tidigt 1990-tal och är idag
medlemmar i två av nätverkets sex
arbetsgrupper: Island Commission som
arbetar med ö-frågor, och Baltic Sea
Commission som arbetar med
Östersjörelaterade frågor. För Gotland
är det viktigt att vara aktiva inom detta
nätverk för regionala utvecklingsfrågor
där vi kan möta andra regioner med
liknande utmaningar. Hemsida CPMR:
www.cpmr.org Hemsida Baltic Sea
Commission:
http://www.balticseacommission.eu/
Hemsida Island Commission:
http://www.islandscommission.org/en/
Årlig medlemsavgift:19 228 13 372
euro (CPMR 7636 7180 euro, Baltic Sea
Commission 7000 1600 euro,
(kostnaden kommer öka) Island
Commission 4592 euro).
Union of the Baltic Cities (UBC)
UBC är ett nätverk med cirka 100
medlämsstäder från länder i
Östersjöområdet. Huvudsyften är att
främja samarbete och utbyte av
erfarenheter mellan städerna, och här
kan Region Gotlands kommunala
uppdrag få input i sitt arbete, samt
hitta partners till eventuella projekt.
Arbetet är uppdelat i sju
arbetsgrupper. Nätverket gjorde ett
omtag under 2015 då arbetsgrupper
slogs ihop, en ny hemsida lanserades
och inriktningen i nätverket ändrades
och mer fokus lades på
projektsamarbete och
erfarenhetsutbyt. Sekretariatet är
placerat i Gdansk. Hemsida:
www.ubc.net Årlig medlemsavgift:
3250 1200 euro (2020).
Organization of World Heritage Cities
(OWHC)
Ett nätverk för städer som finns med på
FN:s världsarvslista; platser värda att
bevara för framtiden. OWHC
samarbetar framför allt i frågor kring
de särskilt anpassade
utvecklingsinsatser som kan behövas i
världsarvsstäderna under ledning av
städernas borgmästare. Sekretariatet

ligger i Quebec. Inom OWHC finns en
särskild grupp för de nordeuropeiska
världsarvsstäderna med ett regionalt
sekretariat för nordvästra Europa och
Nordamerika i Regensburg. Hemsida:
http://www.ovpm.org/. Årlig
medlemsavgift: 2700 euro (2017)
Hansan
Hansan är ett nätverk med 185
medlemsstäder i 16 länder. En stad är
årligen värd för Hansedagen, där 75120 städer årligen deltar på
Hansemarknaden, med kulturgrupper
och konstnärer samt på interna möten
och seminarier för att främja utbyte
mellan städerna. Det finns också en
ideell förening som ansvarar för
Hansan som en av Europarådet
certifierad Cultural Route. Därutöver
finns Hansa Business som vänder sig
inte bara till städer utan till enskilda
företag för att främja handel mellan
städerna. Sekretariatet ligger i Lübeck.
Gotland innehar platsen som vice
ordförande både i nätverket och i
föreningen. Gotland står värd för
Hansadagarna 2025. Hemsida:
www.hanse.org. Årlig medlemsavgift:
Ingen medlemsavgift. (Varje
organisation täcker sina egna
kostnader för deltagande i olika
aktiviteter, årlig kostnad för webmedverkan är 50 euro).
B7 Baltic Islands
Gotland var med och bildade nätverket
B7 1989. Nätverket har haft en stor
betydelse för Gotland i Östersjöfrågor
och i EU-policy arbetet men har under
senare år haft en lägre aktivitetsgrad
med fokus på konst- idrotts och
ungdomsutbyten. Hemsida:
http://www.b7.org/. Årlig
medlemsavgift:1000 euro (2017).
Nordiskt Nätverk för Vuxnas lärande
(NVL)
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande
som Vox, nasjonalt fagorgan for
kompetansepolitikk, administrerar på
uppdrag av Nordiska Ministerrådet
(NMR). Inom NVL finns det ett nordiskt
önätverk där Bornholm, Gotland och

ligger i Quebec. Inom OWHC finns en
särskild grupp för de nordeuropeiska
världsarvsstäderna med ett regionalt
sekretariat för nordvästra Europa och
Nordamerika i Regensburg. Hemsida:
http://www.ovpm.org/. Årlig
medlemsavgift: 2700 euro (2020)
Hansan
Hansan är ett nätverk med mer än 190
185 medlemsstäder i 16 länder. En stad
är årligen värd för Hansedagen, där 75120 städer årligen deltar på
Hansemarknaden, med kulturgrupper
och konstnärer samt på interna möten
och seminarier för att främja utbyte
mellan städerna. Det finns också en
ideell förening som ansvarar för
Hansan som en av Europarådet
certifierad Cultural Route. Därutöver
finns Hansa Business som vänder sig
inte bara till städer utan till enskilda
företag för att främja handel mellan
städerna. Sekretariatet ligger i Lübeck.
Gotland innehar platsen som vice
ordförande både i nätverket och i
föreningen. Gotland står värd för
Hansadagarna 2025. Hemsida:
www.hanse.org. Årlig medlemsavgift:
Ingen medlemsavgift. (Varje
organisation täcker sina egna
kostnader för deltagande i olika
aktiviteter, årlig kostnad för webmedverkan är 50 euro).
B7 Baltic Islands
Gotland var med och bildade nätverket
B7 1989. Nätverket har haft en stor
betydelse för Gotland i Östersjöfrågor
och i EU-policy arbetet men har under
senare år haft en lägre aktivitetsgrad
med fokus på konst- idrotts och
ungdomsutbyten. Hemsida:
http://www.b7.org/. Årlig
medlemsavgift:1000 euro (2017).
Nordiskt Nätverk för Vuxnas lärande
(NVL)
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande
som Vox, nasjonalt fagorgan for
kompetansepolitikk, administrerar på
uppdrag av Nordiska Ministerrådet
(NMR). Inom NVL finns det ett nordiskt
önätverk där Bornholm, Gotland och

Nätverket
nedlagt 2019

Åland deltar. Nätverket fokuserar på
särskilda utmaningar och möjligheter
inom ”glesbygden”, förnärvarande och
framöver är integrationsfrågor
prioriterad ur olika perspektiv.
Hemsida: http://nvl.org/. Årlig
medlemsavgift: Arbetstid (övriga
kostnader står NMR för).
Internationellt Centrum för Lokal
Demokrati (ICLD)
ICLD arbetar med
fattigdomsbekämpning genom lokal
demokratiutveckling. Med fokus på
individens fri- och rättigheter syftar
ICLD:s program till att stärka lokala och
regionala politiskt styrda organ,
decentraliseringsprocesser, lokalt
självstyre och medborgardeltagande i
den svenska regeringens prioriterade
samarbetsländer. SKL är ICLD:s
huvudman. Lunds Universitet, Region
Gotland och SKL utgör ICLD:sstyrelse.
Hemsida: www.icld.se. Sveriges
kommuner
Sveriges kommuner och landsting
(SKL)
Medlemsorganisation för alla Sveriges
kommuner, landsting och regioner som
har till uppgift att stötta och bidra med
verksamhetsutveckling och fungerar
som ett nätverk för kunskapsutbyte
och samordning. SKL har till uppgift att
ge service och professionell rådgivning
inom alla de områden kommuner,
landsting och regioner är verksamma.
Region Gotland är aktiva inom flera
nätverk och beredningar som drivs av
SKL, både på tjänstepersonnivå och
politikernivå.
Hemsida: www.skl.se
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kostnader står NMR för).
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-09

BUN § 19

BUN § 19

RS Remiss. Revidering Internationell
strategi för Region Gotland

BUN 2020/1228

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Nämnden delegerar till arbetsutskottet att besvara remissen till Regionstyrelsen.

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av
regionfullmäktige, § 31. Strategins syfte är att klargöra hur Region Gotlands
internationella arbete ska bidra till att uppnå strategiska mål i Vision Gotland 2025.
Målen är att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling
och tillväxt på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter. Det
internationella arbetet sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat
lärande och kunnande, för att utveckla verksamheternas kvalitet.
Då de årliga uppföljningarna har visat att strategin fyller sitt syfte för inriktning och
avgränsning av det internationella arbetet, är förslaget till reviderad internationell
strategi för Region Gotland huvudsakligen en aktualiserad version. Mål och syfte är
desamma, liksom ansvarsfördelningen.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att nämnden delegerar till arbetsutskottet
att besvara remissen till Regionstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Remiss. Revidering Internationell strategi för Region Gotland RS §348
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-28
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2020/1228 samt GVN 2020/222
22 februari 2021

Lena Nordström
Förvaltningsstrateg UAF

Barn- och utbildningsnämnden

Remiss. Revidering Internationell strategi för Region Gotland

Förslag till beslut


Arbetsutskottet godkänner förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget, under
förutsättning att gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott gör
detsamma.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har
givits möjlighet att lämna synpunkter på förslag till reviderad internationell strategi
för Region Gotland 2021-2024. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har tagit
fram ett förslag till yttrande.
Nämnden delegerade den 9 februari till arbetsutskottet att besluta om remissvaret.
(BUN §19)
Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av
regionfullmäktige, § RF 31. Strategins syfte är att klargöra hur Region Gotlands
internationella arbete ska bidra till att uppnå strategiska mål i Vision Gotland 2025.
Målen är att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling
och tillväxt på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter. Det
internationella arbetet sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat
lärande och kunnande, för att utveckla verksamheternas kvalitet.
Remissen ger möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget samt synpunkter
på strategins användbarhet i nämnder och förvaltning.
Det reviderade förslaget är föredömligt utformat. Det är enkelt att ta del av den
gamla version av strategin och jämföra med de förändringar i text som föreslås. Mål
och strategi liksom ansvarsområden är oförändrade. Förvaltningen har inget att
invända mot de förändringar som föreslås, dock önskas ett förtydligande att det är
regionfullmäktige som varje mandatperiod utser politiska representanter till
internationella nätverk.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2020/1228 samt GVN 2020/222

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har
givits möjlighet att lämna synpunkter på förslag till reviderad internationell strategi
för Region Gotland 2021-2024.
Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av
regionfullmäktige, § RF 31. Strategins syfte är att klargöra hur Region Gotlands
internationella arbete ska bidra till att uppnå strategiska mål i Vision Gotland 2025.
Målen är att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling
och tillväxt på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter. Det
internationella arbetet sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat
lärande och kunnande, för att utveckla verksamheternas kvalitet.
Nämnden har att ta ställning till en uppdaterad version av Internationell strategi
utifrån förändringar i omvärlden, nya förutsättningar liksom arbetet med Vårt
Gotland 2040, ny regional utvecklingsstrategi för Gotland.
Remissen ger möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget samt synpunkter
på strategins användbarhet i nämnder och förvaltning utifrån frågeställningarna:
-Hur upplever ni att arbeta med strategin?
-Vilka möjligheter och hinder upplever ni med internationellt arbete?
Bedömning/Yttrande

Det reviderade förslaget är föredömligt utformat. Det är enkelt att ta del av den
gamla version av strategin och jämföra med de förändringar i text som föreslås. Mål
och strategi liksom ansvarsområden är oförändrade. Ansvarsfördelning och roller för
olika funktioner i Regions Gotlands interna organisation har ytterligare tydliggjorts.
Utgångspunkten är att den reviderade version av strategin tar hänsyn till ny regional
utvecklingsstrategi för Gotland. Under rubriken syfte tydliggörs att strategin syftar till
att ge ramar för hur Region Gotlands samtliga nämnder och förvaltningar kan
integrera det internationella arbetet i sina verksamheter. En tydlig markering att
strategin sätter mål och avgränsar men att arbetet görs i respektive förvaltning.
Under rubriken prioriteringar tydliggörs förslaget att Region Gotlands internationella
arbete tar sin utgångspunkt i Vårt Gotland 2040, Agenda 2030 samt EU:s klimatmål
2050. Det är synergieffekter mellan regionalt prioriterade mål som Region Gotland
fokuserar på och inte främst synergieffekter mellan nätverken. Deltagande i nätverk
och samarbetsprojekt utgör medel för att uppnå regionalt prioriterade mål. Det
betonas att det internationella arbetet ska ligga i linje med övriga befintliga strategier
och skapa ett mervärde för regionen.
Regionfullmäktige har det övergripande ansvaret för att strategin följs. Det är
regionstyrelsen som leder och samordnar det övergripande internationella arbetet och
ansvarar även för det långsiktiga deltagandet i de internationella nätverken. Det
behöver tydliggöras att det är regionfullmäktige som varje mandatperiod utser
politiska representanter till internationella nätverk.
Det är positivt att den nya versionen av strategin tydliggör vilket uppdrag Region
Gotlands EU-samordnare har. Det framgår även vilken funktion regionstyrelsens nya
finansierings- och projektkontoret kommer att få.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2020/1228 samt GVN 2020/222

Sist i strategin återfinns en uppdaterad förteckning över Region Gotlands
internationella nätverk. Denna förteckning underlättar avsevärt när nya
internationella samarbeten ska initieras och formas. Den tidigare strategin saknade
innehållsförteckning vilket även den ny versionen gör. Dokumentet görs mer
lättanvänt och en större överblick av innehållet ges om en sådan infogas.
På frågan hur utbildnings- och arbetslivsförvaltningen arbetar med strategin så kan
nämnas att förvaltningen har person utsedd som ingår i EU-samordnarens
internationella nätverk. Denna person rapporterar årligen som en del av
verksamhetsberättelsen vilka olika internationella engagemang som förvaltningen
deltagit/medverkat i under innevarande år. Den internationella strategin för Region
Gotland finns upptagen i förvaltningens verksamhetsplan under rubriken ”mål från
övergripande planer, strategier och program”.
Frågan om vilka möjligheter och hinder förvaltningen upplever med internationellt
arbete blir just nu mitt i pandemin inte riktigt rättvist besvarad eftersom de flesta
samarbeten har pausats. Under normala omständigheter finns det ett mycket brett
och ambitiöst förhållningssätt till att delta i internationella utbyten och projekt.
Wisbygymnasiet liksom folkhögskolan har mångårig erfarenhet av arbete över
nationens gränser. Många verksamheter inom UAF vittnar om mervärdet av att knyta
kontakter och erfarenheter med andra länder. Det är dock viktigt att det inkluderas i
det ordinarie arbetet och att många personer i verksamheterna blir involverade, för
att sprida lärandet. Det hinder som ofta anges i sammanhanget är att det är svårt att
avsätta tid för arbetet men även för att återföra nya erfarenheter och kunskap tillbaka
till den egna organisationen. En brist som tidigare noterats är svårigheten att få stöd
och hjälp vid projektansökningar, denna brist är omhändertagen i och med att
regionstyrelseförvaltningen etablerat en stödfunktion i form av projektkontor och
finansieringsteam.
Beslutsunderlag
Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020, antagen 27 mars 2017 av
regionfullmäktige, §Rf31
Föreslagen reviderad av Internationell strategi för Region Gotland 2021-2024, RS 2020/1254.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-10

RS AU § 33

Uppdrag. Organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet, remiss

RS 2019/958

Arbetsutskottets beslut
x

Beslutsunderlag kring framtida organisering och lokalisering av måltidsverksamhet
remitteras till tekniska nämnden, socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden,
barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för
synpunkter. Svar ska ha inkommit till regionstyrelsen senast 23 april 2021.
Frågor att besvara i remissförfarandet.
Hur ser nämnden på:
- den generella inriktningen i utvecklingen av måltidsverksamheten som beskriv i
beslutsunderlaget och speciellt med fokus på kvalitet?
- behovet av att revidera mat- och måltidspolicyn och vad en revidering bör
innehålla?
- en revidering av uppdraget till regionens centrala måltidsverksamhet till:
”Regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet skall med sin samlade
kompetens bidra till utvecklingen av mat- och måltider för hela Region Gotland
och Gotland. Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i mat- och
måltidspolicyn. Planering, upphandling och produktion skall präglas av
kostnadseffektivitet och utvecklas med inriktningen att säsongsanpassa
måltider, öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel samt minska
svinn. Maten ska hålla hög kvalitet och driftsekonomin vara god. Andelen kyld
mat skall inte överstiga 50 %.” (ersätter direktiv givet 2009-10-26, § 293).
- framtida organisatorisk placeringen av regionens centrala måltidsverksamhet
inom regionstyrelsen eller tekniska nämndens ansvarsområde?

För att stärka regionens förutsättningar att möta framtida utmaningar beslutade
regionstyrelsen under hösten 2019 om ett regiongemensamt effektiviseringsprogram
omfattande 7 separata projekt. Ett av projekten berör möjligheten att nå framtida
effektiviseringar genom att utveckla organisation och lokalisering av måltidsverksamheten.
Projektet har drivits i två etapper. Del ett gav en nulägesbeskrivning med analys och
del två förslag till ny struktur för lokalisering och produktionsplanering samt
reviderad mat- och måltidspolicy. I båda etapperna har extern projektledning
engagerats vilket resulterat i två större rapporter.
forts
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-10

RS AU § 33 forts
RS 2019/958

Som ett komplement till projektet har en kortare utredning gjorts för att belysa
perspektivet alternativa driftformer för måltidsverksamheten. Dessutom har en
kompletterande analys gjorts för att belysa effekterna av den förändrade inriktningen
i utvecklingen av framtidens förskola och skola.
Styrgruppen för projektet har tagit emot de två delrapporterna och också
kompletteringarna. Utifrån dessa underlag har gruppen identifierat de mest
avgörande områdena för utveckling och har tillsammans lagt förslag till åtgärder
framåt.
Som en del i beredningsarbetet har samråd med berörda nämnder och förvaltningsledningar genomförts kring styrgruppens förslag. Samråden har stärkt bilden av att
måltidsverksamheten är en viktig verksamhet som skapar stort värde för verksamhetens kvalitet i relation till elever, brukare och patienter. Det finns en samstämmighet i vikten av fortsatt utveckling och stärkt samarbete över förvaltningsgränser.
Framtida infrastruktur är avgörande för kostnadsbilden och verksamheten behöver
ges utrymme att arbeta med bäst lämpade metoder utifrån givna kvalitetsnivåer.
Efter samråd har underlaget reviderats och här presenteras styrgruppens slutliga
förslag till utvecklingsinsatser och politiska beslut. Sedan tidigare har regionstyrelsen
beslutat att detta underlag ska skicka ut på remiss till berörda nämnder för
synpunkter.
Måltidsverksamheten i Region Gotland har haft en positiv utveckling under flera år.
Bland annat ses ökad matlagning från grunden nära gästen, ökad andel ekologiska
livsmedel, ökad andel svenskt kött, kortare varmhållningstider, energiinnehåll i nivå
med nationella rekommendationerna samt minskade köp utanför avtal.
Driftsekonomin har varit i balans och besparingar har kunnat genomföras. Det har
varit värdefullt för regionen att ha en samlad måltidsverksamhet. Den gemensamma
organisationen har gett stordriftsfördelar kring frågor som bland annat lokalplanering, kompetensutveckling, menyplanering, upphandlingar och egenkontrollprogram.
Bedömningen är att verksamhetens grundkvalitet är god och att det finns god
potential till fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
Bedömningen är att projektet bedrivits i god dialog mellan samtliga involverade
förvaltningar. Goda underlag för fortsatt utveckling finns och samråden har också
gett ytterligare inspel som förbättrat beslutsunderlaget.
forts
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-10

RS AU § 33 forts
RS 2019/958

Området är omfattande om komplext och förvaltningen vill betona vikten av att
politiska beslut fattas kring målnivåer och principer. I verksamhetsansvaret ligger
sedan att återkomma kring hur måltidsverksamheten ska bedrivas för att nå högsta
möjliga effektivitet och kvalitet i varje givet läge. Återrapportering och delaktighet
kring fortsatt utveckling bedöms kunna ske inom ramen för regionstyrelseförvaltningens ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning. Vid behov kan
speciella temafördjupningar ges.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Simon Härenstam (L) yrkar att kvalité läggs till som en fråga.
Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Thomas Gustafson (V) att i första hand
regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på reviderad
Mat- och livsmedelspolicy som inkluderar process för implementering och uppföljning, samt förslag på justerad uppdragsbeskrivning, om det behövs utifrån
justerad policy.
I andra hand: Förlängd remisstid, remissfrågorna ändras till att punkt 1 utgår, punkt 2
ändras till ”Regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet ska med sin samlade
kompetens bidra till utvecklingen av mat och måltider för hela Gotland. Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i mat- och måltidspolicyn. Planering, upphandling och produktion skall präglas av att hålla hög kvalité på maten, god driftsekonomi, hög grad av lokal tillagning - mer från grunden, ökad andel ekologiska och
närproducerade livsmedel, säsongsanpassade måltider och korta varmhållningstider. När mat transporteras kan maten vara varmhållen eller kyld beroende på
verksamhet och lämplighet. Andelen kyld mat ska inte överstiga 10 %”.
Punkt 3 Punkten utgår.
Eva Nypelius (C) yrkar avslag på Meit Fohlins yrkande och yrkar att kvalité lyfts in
som en fråga samt att kvalité även kopplas mot upplevelsen av måltiden.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med eget
tillägg och Meit Fohlins yrkande och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag
med eget tillägg bifalls.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-10

RS AU § 33 forts
RS 2019/958

Votering begärs.
I omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelseförvaltningens förslag med Eva
Nypelius (C) tillägg och nej-röst för Meit Fohlins (S) yrkande.
Omröstningen ger 4 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Simon Härenstam (L) och ordförande Eva Nypelius (C), samt 3 nej-röster: Meit
Fohlin (S), Filip Reinhag (S) och Thomas Gustafson (V).
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt regionstyrelseförvaltningens förslag
med Eva Nypelius (C) tillägg.
Protokollsanteckning: Lisbeth Bokelund (MP) instämmer i Meit Fohlins (S) yrkande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-12
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/958
12 februari 2021

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region
Gotland
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


beslutsunderlag kring framtida organisering och lokalisering av
måltidsverksamhet remitteras till Tekniska nämnden, Socialnämnden, Hälsooch sjukvårdsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för synpunkter. Svar ska ha inkommit till
regionstyrelsen senast 23 april.

Frågor att besvara i remissförfarandet:
Hur ser nämnden på:


den generella inriktningen i utvecklingen av måltidsverksamheten som
beskriv i beslutsunderlaget och speciellt med fokus på kvalitet?



behovet av att revidera mat- och måltidspolicyn och vad en revidering bör
innehålla?



en revidering av uppdraget till regionens centrala måltidsverksamhet till:
”Regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet skall med sin samlade
kompetens bidra till utvecklingen av mat- och måltider för hela Region
Gotland och Gotland. Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i matoch måltidspolicyn. Planering, upphandling och produktion skall präglas av
kostnadseffektivitet och utvecklas med inriktningen att säsongsanpassa
måltider, öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel samt minska
svinn. Maten ska hålla hög kvalitet och driftsekonomin vara god. Andelen
kyld mat skall inte överstiga 50%.” (ersätter direktiv givet 2009-10-26 §293).



framtida organisatorisk placeringen av regionens centrala måltidsverksamhet
inom regionstyrelsen eller tekniska nämndens ansvarsområde?

Sammanfattning

För att stärka regionens förutsättningar att möta framtida utmaningar beslutade
regionstyrelsen under hösten 2019 om ett regiongemensamt effektiviseringsprogram
omfattande 7 separata projekt. Ett av projekten berör möjligheten att nå framtida
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effektiviseringar genom att utveckla organisation och lokalisering av
måltidsverksamheten.
Projektet har drivits i två etapper. Del ett gav en nulägesbeskrivning med analys och
del två förslag till ny struktur för lokalisering och produktionsplanering samt
reviderad mat- och måltidspolicy. I båda etapperna har extern projektledning
engagerats vilket resulterat i två större rapporter.
Som ett komplement till projektet har en kortare utredning gjorts för att belysa
perspektivet alternativa driftformer för måltidsverksamheten. Dessutom har en
kompletterande analys gjorts för att belysa effekterna av den förändrade inriktningen
i utvecklingen av framtidens förskola och skola.
Styrgruppen för projektet har tagit emot de två delrapporterna och också
kompletteringarna. Utifrån dessa underlag har gruppen identifierat de mest
avgörande områdena för utveckling och har tillsammans lagt förslag till åtgärder
framåt.
Som en del i beredningsarbetet har samråd med berörda nämnder och
förvaltningsledningar genomförts kring styrgruppens förslag. Samråden har stärkt
bilden av att måltidsverksamheten är en viktig verksamhet som skapar stort värde för
verksamhetens kvalitet i relation till elever, brukare och patienter. Det finns en
samstämmighet i vikten av fortsatt utveckling och stärkt samarbete över
förvaltningsgränser. Framtida infrastruktur är avgörande för kostnadsbilden och
verksamheten behöver ges utrymme att arbeta med bäst lämpade metoder utifrån
givna kvalitetsnivåer.
Efter samråd har underlaget reviderats och här presenteras styrgruppens slutliga
förslag till utvecklingsinsatser och politiska beslut. Sedan tidigare har regionstyrelsen
beslutat att detta underlag ska skicka ut på remiss till berörda nämnder för
synpunkter.

Bedömning

Måltidsverksamheten i Region Gotland har haft en positiv utveckling under flera år.
Bland annat ses ökad matlagning från grunden nära gästen, ökad andel ekologiska
livsmedel, ökad andel svenskt kött, kortare varmhållningstider, energiinnehåll i nivå
med nationella rekommendationerna samt minskade köp utanför avtal.
Driftsekonomin har varit i balans och besparingar har kunnat genomföras. Det har
varit värdefullt för regionen att ha en samlad måltidsverksamhet. Den gemensamma
organisationen har gett stordriftsfördelar kring frågor som bland annat
lokalplanering, kompetensutveckling, menyplanering, upphandlingar och
egenkontrollprogram.
Bedömningen är att verksamhetens grundkvalitet är god och att det finns god
potential till fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
Bedömningen är att projektet bedrivits i god dialog mellan samtliga involverade
förvaltningar. Goda underlag för fortsatt utveckling finns och samråden har också
gett ytterligare inspel som förbättrat beslutsunderlaget.
Området är omfattande om komplext och förvaltningen vill betona vikten av att
politiska beslut fattas kring målnivåer och principer. I verksamhetsansvaret ligger
sedan att återkomma kring hur måltidsverksamheten ska bedrivas för att nå högsta
möjliga effektivitet och kvalitet i varje givet läge. Återrapportering och delaktighet
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kring fortsatt utveckling bedöms kunna ske inom ramen för
regionstyrelseförvaltningens ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning. Vid
behov kan speciella temafördjupningar ges.
Beslutsunderlag









Beslutsunderlag Organisering och lokalisering av måltidsverksamhet i Region
Gotland.
Delrapport två: Slutrapport, analys och förslag, Organisation och lokalisering
av måltidsverksamhet i Region Gotland, oktober 2020
Delrapport ett: Rapport Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i
Region Gotland. 2019/958, maj 2020
Nulägesrapport måltidsverksamhet Region Gotland 2019/958, maj 2020
Sammanställning genomförda köksbyggnationer 2012-2019, maj 2020
Konsultrapport: Alternativa driftformer måltidsverksamheten Region
Gotland
Konsultrapport Påverkan och konsekvenser av beslut i BU-nämnd 2020-1215, om framtidens skolorganisation

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland

1. Sammanfattning
Rapporten sammanfattar de samlade insikterna och förslagen från effektiviseringsprojektet
Organisering och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland.
Styrgruppens samlade förslag till konkreta åtgärder för fortsatt utveckling är i korthet:
- Revidera mat- och måltidspolicyn.
- Revidera uppdraget till måltidsverksamheten inom regionstyrelseförvaltningen/regionstyrelsens ansvar
- Etablera ett regiongemensamt samverkansforum för måltid
- Tydliggöra överenskommelser kring processer, roller, ansvar och villkor
- Organisatorisk placering kvar inom RS ansvarsområde eller förflyttning till tekniska
nämnden/teknikförvaltningen.
- Gemensamma nyckeltal tas fram
- Kompetenshöjande insatser genomföras
- Kunddialogmodeller och kundutvärdering utvecklas
- Utvärdera och förtydliga prismodellen
- Lokalförsörjningsplan och investeringsplanering kök utvecklas
- Tekniker för ökad flexibilitet nyttjas
- Åtgärder för att minska svinn genomföras
Förslagen har beretts genom samråd med samtliga direkt berörda nämnder/förvaltningsledningar (socialnämnden/socialförvaltningen, barn- och ungdomsnämnden/gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden/utbildning- och arbetslivsförvaltningen, hälso- och sjukvårdsnämnden/hälso- och sjukvårdsförvaltningen).
Facklig samverkan har skett löpande inom ramen för regionstyrelseförvaltningen och i regionens centrala fackliga samverkansgrupp (CSK) vid möte 27 januari.

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

2. Inledning
Den goda måltiden är avgörande för många barn/elever/patienter/brukare och har en direkt påverkan på regionens måluppfyllelse. Mat och måltider är ett kunskapsområde med
såväl bredd som djup. Här behövs kompetens inom områden som nutrition, kostekonomi,
menyplanering, livsmedelsupphandling, produktionsplanering, köksarkitektur, tillagning,
miljö och måltidens roll som integrerad del i verksamheten.
Formen för måltiden skiljer sig åt mellan regionens olika verksamheter men det finns en gemensam grund kring vad som ger framgång. Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider pekar på fem framgångsfaktorer för den värdefulla måltiden:
 Fokusera på matgästen
 Satsa på kunskap och kompetens
 Se till helheten – använd måltidsmodellen
 Skapa en organisation med samarbete över gränser
 Sätt upp mål och fråga efter resultaten.
Slutrapport

Denna rapport sammanfattar effektiviseringsprojekt Organisering och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland. Rapporten sammanfattar resultaten av projektets två
etapper och de kompletteringar som gjorts kring möjligheten till alternativa driftformer och
konsekvenser av förslag till beslut rörande framtidens förskola och grundskola. Dessutom
ges en fördjupad bild av styrgruppens förslag till fortsatt hantering inom Region Gotland.
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Förslagen har i ett första steg beretts genom samråd med samtliga direkt berörda nämnder/förvaltningsledningar (socialnämnden/socialförvaltningen, barn- och ungdomsnämnden/gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/utbildning- och arbetslivsförvaltningen,
hälso- och sjukvårdsnämnden/hälso- och sjukvårdsförvaltningen) och den centrala fackliga
samverkansgruppen (CSK). Efter dessa samråd har underlaget reviderats inför beslut i regionstyrelsens arbetsutskott om remissförfarande till samtliga nämnder inför ett slutligt beslut i regionstyrelsen i april 2021.
Projektets etapp ett omfattade:
 Fördjupad analys och beskrivning av måltidskostnadernas utveckling
 Fördjupad jämförelse med andra kommuner och landstings måltidskostnader
 En tydlig bild av de pågående arbeten och förslag som finns till förändringar för
kostnadseffektiviseringar kopplat till måltider
 Förslag på lämpliga nyckeltal
 Översyn av mat och måltidspolicyn och beskrivning av utvecklingsbehov
 Förslag till förändrad organisation
 Konsekvenser av förslagen
Underlaget från etapp ett ingick sedan som grund för etapp två som byggt på med
 Förslag till förändrad lokalisering och produktionsplanering
 Beslutsunderlag reviderad mat- och måltidspolicy
Två kompletterande utredningar har gjorts
 Möjligheter till alternativa driftformer
 Konsekvenser av förslaget till beslut rörande framtidens förskola och grundskola
Syftet med projektet är att identifiera och initiera förändringar kopplat till organisation och
lokalisering som kan bidra till ökad effektivitet och kostnadsminskningar.
De effektmål som eftersträvas är minskade kostnader, utvecklad organisation för hög kvalitet och effektiva processer, likvärdiga förutsättningar för god och jämlik hälsa, minskat klimatavtryck och säkrad kompetensförsörjning.
Bakgrund

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

Måltidsbranschen står idag inför en rad utmaningar. Hälso- och näringstrenden är stark och
måltiden blir allt mer konsument- och individinriktad. Lagen om offentlig upphandling ställer allt hårdare krav. Det finns många aktörer som kan leverera måltider och även dagligvaruhandeln erbjuder idag måltidslösningar som också passar delar av offentlig sektor.
Region Gotland står enligt tidigare genomförda analyser inför stora utmaningar de kommande åren. Framför allt handlar det om kompetensförsörjning och ekonomi. För att identifiera och initiera insatser som kan leda till kvalitet, effektivitet och kostnadssänkningar
etablerades under 2020 ett regiongemensamt effektiviseringsprogram med 7 olika projekt.
De olika projekten inriktades mot olika områden som utifrån tidigare kunskaper bedömts
ge störst potential till resultat. Ett av projekten beslutades handla om framtida organisering
och lokalisering av måltidsverksamheten.
Måltidsverksamheten som helhet sträcker sig över organisationsgränser och involverar i
stort sett samtliga regionen förvaltningar. Avdelning måltid inom regionstyrelseförvaltningen har ett strategiskt ansvar för måltider och också ansvar för större delen av köksorganisationen men då övriga förvaltningar har delansvar i processen (t.ex. egna livsmedelsin-
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köp, beställningar och servering av måltider) krävs ett nära samarbete med tydlig rollfördelning och mandat för att möjliggöra förbättringar och effektiviseringar.
2009 antogs en Mat & måltidspolicy för Region Gotland och samma år samlades stora delar av måltidsverksamheten i en och samma organisation. Uppdraget till måltidsverksamheten formulerades att hålla hög kvalitet på maten, god driftsekonomi, lokal tillagning – mer
från grunden, ekologiska och närproducerade livsmedel, korta varmhållningstider, blandade
driftsformer och ingen produktion av kyld mat i stor skala. Beslut fattades också om en ny
översyn av köksorganisationen.
Översynen resulterade i en plan för ombyggnationer av ett antal mottagningskök till tillagningskök samt upprustning av flertalet eftersatta kök. Investeringar har därefter genomförts
i ett antal kök till en kostnad av ca 45 mkr kronor. Ytterligare åtgärder planeras idag för ca
30 mkr kronor. Köken i Visby bedöms i hög utsträckning vara fullbelastade medan några
av köken på norra och södra Gotland beräknas ha mer kapacitet. Med tanke på den demografiska utvecklingen med ökade behov främst i Visbyområdet är detta en utmaning framåt.
Lokalplaneringen har vid flera tillfällen setts över i syfte att säkerställa effektivitet kopplat
till investeringarna. Måltidsverksamheten har utvecklats i positiv riktning i relation till uppdraget med bland annat ökad matlagning från grunden nära gästen, ökad andel ekologiska
livsmedel, ökad andel svenskt kött, kortare varmhållningstider, energiinnehåll i nivå med
nationella rekommendationerna samt minskade köp utanför avtal.
Måltidens roll för barn/elever/patienter och brukare utvecklas och ansvariga förvaltningar
ser behov av att framåt på ett effektivt sätt kunna möta de behov och önskemål som finns.
Behoven skiljer sig åt mellan olika verksamheter och utvecklingen behöver kunna erbjuda
lösningar som möter olikheter. Samordning och koordinering blir avgörande för att hitta
effektivitet.
Konsekvenser av inriktning i beslut kring framtidens förskola och grundskola

Den förändring som nu föreslås kring framtidens förskola och grundskola påverkar förutsättningarna kring utvecklingen av regionens måltidsverksamhet. För att förtydliga konsekvenserna i relation till tidigare genomfört utredningsarbete har en kompletterande analys
genomförts.

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

Kökslokalernas status vid de aktuella landsbygdsskolor som fortsatt ska bedriva grundskoleverksamhet blir viktiga att ta hänsyn till. Kökslokalerna vid grundskolorna Endre, Vänge,
Kräklingbo, Eskelhem, Stånga och Öja samt Fårösundsskolan med högstadium, är samtliga
i stort behov av insatser. Kökslokalerna vid Stenkyrka och Sanda grundskolor har god standard på lokalen, men för liten bruksyta eller för liten volym.
Med bakgrund i rådande förutsättningar ovan, så föreslås att flera kök avvecklas och ställs
om till mottagnings- eller serveringskök. Hur denna planering läggs påverkar kommande
investeringar samt bland annat bemanning av personal i köken, årlig driftkostnad i köken,
samt årlig avgift för livsmedelstillsyn.
Av BUN:s beslutsunderlag från 2020-12-15, framgår att en tioårig investeringsplan ska tas
fram som inkluderar planerat underhåll för samtliga aktuella landsbygdsskolor. Denna plan
bör då naturligt kopplas till insatser och planerat underhåll i skolornas kökslokaler, samt relaterat beslut om vilken köks- och serveringslösning som ska finnas på vardera skolan.
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3. Livsmedelsverkets råd och rekommendationer som grund
Tydligt är att måltiden har stor betydelse för såväl äldre som patienter och barn/elever. Redan idag drivs måltidsverksamheten med Livsmedelsverkets fakta, rekommendationer, och
stöd som grund. Livsmedelsverket säger bland annat:
 Måltiden i äldreomsorgen
Måltiderna är inte en fristående verksamhet utan en grundläggande del av omvårdnaden av de äldre. I råden ”Bra måltider i äldreomsorgen” lyfts fem framgångsfaktorer för bra måltider: individanpassning, kunskap och kompetens, helhetssyn på
måltidskvalitet, god samverkan mellan yrkesgrupper samt ständig utveckling och utvärdering av måltidsverksamheten. En samordnande funktion för måltidsfrågor i
form av måltidsombud eller liknande nära den äldre och även övergripande i verksamheten är viktigt för att det tvärprofessionella samarbetet i måltidskedjan ska
fungera och utvecklas.
 Måltiden i hälso- och sjukvården
God, hälsosam och behovsanpassad mat som patienten äter upp är grundläggande
för att främja tillfrisknande, hindra undernäring och öka välbefinnandet. Patienter
som får rätt näring kräver totalt sett mindre vårdresurser än undernärda patienter.
För att kunna vara en del av behandlingen behöver måltiden ingå i sjukhusets ledningssystem. Det krävs genomtänkta styrdokument. Det är viktigt att skapa en organisation med mandat att arbeta med måltidsfrågorna och att denna är tvärprofessionellt sammansatt.
 Måltiden i skolan
Bra mat som hamnar i magen ger bättre förutsättningar att lära och en lugnare
stämning i skolan. Måltiderna på skolan kan också väcka nyfikenhet på mat, miljö,
hälsa och på matens väg från jord till bord. Bättre kunskaper om mat och måltider
kan ge mer kvalitetsmedvetna konsumenter och bidra till en mer hållbar livsmedelskonsumtion. Det finns åtskilliga sätt att använda mat och måltider i det pedagogiska arbetet – skolmåltiden är ett kostnadsfritt läromedel som både doftar och
smakar. När pedagoger och måltidspersonal jobbar tillsammans så att måltiderna i
skolan blir mer än ”bara mat” skapas ett kraftfullt pedagogiskt verktyg.

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

Samtliga råd från Livsmedelsverket utgår ifrån måltidsmodellen.

Modellen består av sex pusselbitar, som alla är viktiga för att matgästen ska må bra av maten och känna matglädje.
 God och trivsam - Att måltiden upplevs som god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen.
 Näringsriktig och säker - En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta.
 Hållbar - Med hållbar menar vi måltider som bidrar till en hållbar utveckling. Vi lägger tonvikten på miljö men social hållbarhet, det vill säga bra livsvillkor för människor är också en viktig dimension.
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Integrerad - Med integrerad menas att måltiden tas tillvara som en resurs i verksamheten, exempelvis i den pedagogiska verksamheten eller i omvårdnaden.
För att lägga pusslet krävs kompetens, engagemang och samverkan. Det i sin tur fordrar en
flexibel organisation med fungerande kommunikation mellan olika professioner, och naturligtvis även med matgästerna.


4. Nuläge
Inom ramen för projektet har en nulägesrapport tagits fram. Denna återfinns i sin helhet
som bilaga 1.
På närmare 100 platser erbjuds i Region Gotlands verksamheter varje dag ca 11 000 barn,
elever, brukare och patienter en måltid tillagad i något av regionens drygt 40 tillagningsoch mottagningskök. Verksamheten bedrivs årets alla dagar. 120 1:e kockar, kockar och
serveringsbiträden arbetar direkt med tillagning och ytterligare många ansvarar på del av tid
för slutberedning, förberedelser och efterarbete i samband med serveringen.
Kvaliteten i måltiden handlar om såväl upplevd kvalitet som systemkvalitet. Definitionen av
kvalitet återfinns idag i mat- och måltidspolicyn samt i interna riktlinjer. Uppföljning av
kvalitet sker löpande i kunddialoger. Resultaten visar en jämn nivå över tid med en liten
förbättring rörande tillgänglighet, bemötande och delaktighet och en liten försämring rörande hur väl måltidsverksamheten når upp till bilden av en perfekt offentlig måltidsverksamhet. Intervjuer genomförda inom ramen för projektet visar ett helhetsintryck som är
bra och gott och verksamheten är generellt nöjd och anser maten vara bra och ha hög kvalitet.
Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen har genom avdelning måltid det samlade processansvaret för måltiden och också huvuddelen av produktionsansvaret. I övriga förvaltningar finns ansvar för slutberedning/tillagning och servering. Processbeskrivningar finns
för måltidsprocessen inom socialförvaltningen och utbildning- och arbetslivsförvaltningen.
Process för hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns ännu inte på plats.
Sammanfattningsvis ger nulägesbeskrivningen bilden av en måltidsverksamhet som skulle
vinna på att tydligare hållas samman som helhet processmässigt. Den gemensamma måltidsprocessen kan definieras enligt följande:
Beställning

Produktion

Distribution/ leverans

Mottagning

Tillredning/
beredning

Servering

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

Olika förvaltningar har olika behov och ansvar i kedjan och därmed olika funktioner och
mål med verksamheten men en sammanhållen helhet är avgörande för framtida effektivitet.
I dagens måltidsverksamhet används främst matlagningstekniken varm mat, med varmhållning fram till servering. För kvaliteten blir frågor som varmhållningstider och transporter
avgörande. Den mat som inte äts upp måste kastas. Vid några kök används också kyld matlagningsteknik där del av måltiden levereras kyld och värms upp på plats. Kyld mat har lång
hållbarhet men uppvärmd mat kan inte sparas om den inte äts upp.
Den första kartläggningen av kökens standard och kapacitet visar i nulägesrapporten att
det finns stora variationer och att många kök inte är ändamålsenliga för den verksamhet
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som bedrivs. Bristerna handlar om tillgängliga ytor och bristande underhåll. Detta påverkar
i sin tur förutsättningarna till god arbetsmiljö och livsmedelshygienisk kvalitet enligt
lagstiftningens krav.
Kostnaderna i regionens måltidsverksamhet ligger i nivå med andra jämförbara verksamheter men kommuner/regioner med andra produktionsmetoder ger en bild av att kostnadsminskningar är möjliga. Med grund i tidigare beslut om minskad budgetram för måltidsverksamheten har flera insatser genomförts eller pågår för att göra kostnadssänkningar.
Dock finns stora beroenden till andra initiativ kring tex lokalplanering och skolverksamhet
framåt.
Transporter sker idag av måltider, måltidskomponenter och förrådsvaror från produktionskök till mottagnings- och serveringskök. Detta sker dels genom regionens egen transportorganisation och dels genom externa leverantörer.
Ekonomin för måltiden omfattar samtliga berörda förvaltningar och i budgetarbetet används olika ekonomistyrningsprinciper. Komplexiteten är tydlig och prissättningen upplevs
ibland oklar av mottagande förvaltningar. Totalt omsluter måltidsavdelningen i regionstyrelseförvaltningen ca 123 mnkr per år. Av detta är ca 38 mnkr livsmedelskostnader.
Nyckeltal som används idag har en tyngd mot avdelning måltids verksamhet inom regionstyrelseförvaltningen och skulle behöva bli mer processorienterade och inkludera samtliga
berörda förvaltningar för att ge bättre underlag för analys och utveckling.
Mat och måltidspolicyn bedöms i sin helhet vara bra men allt för övergripande och ibland
svår att omsätta i daglig verksamhet. Implementeringen brister i delar och efterlevnaden är
ojämn. Policyn beskriver att verksamheterna själva ska komplettera med riktlinjer och rutiner men så har inte blivit fallet.

5. Möjliga alternativa driftformer
En mindre utredning för att belysa alternativa driftformer av måltidsverksamheten i regionen är gjord för att skapa ett större perspektiv. En sammanfattning av utredningen beskrivs
här.

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

För att kunna nyttja andra driftsformer än egen regi krävs tydliga policys, kriterier, riktlinjer
och krav för mat och måltidslösningar kopplat till kvalitet och förutsättningar. Dessa faktorer är avgörande vid en eventuell upphandlingsprocess. Då måste också tydligt framgå hur
uppföljning ska ske.
För att ha förutsättningar att anlita annan utförare behöver en rad faktorer finnas på plats.
De praktiska förutsättningarna i form av ändamålsenliga kök/produktionsenheter behöver
finnas. Detta kan kräva nödvändiga investeringar för att en upphandling ska bli möjlig att
genomföra. Resurser att genomföra upphandlingen och att sedan förvalta ingångna avtal
måste finnas. Dessutom en controllerfunktion för löpande uppföljning.
Det kan finnas fördelar med att låta en extern part ta över hela eller delar av driften. Bland
annat kan det handla om stordriftsfördelar som kommer med större volymer. Kan röra sig
om tex kostnader för stödfunktioner och bättre förhandlingssits i upphandlingar. Entreprenören bär bara kostnader för de lokaler som nyttjas vilket påverkar måltidspriset. En större
aktör kan också ha bättre förutsättningar att bedriva forskning och utveckling.
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Nackdelar som kan uppkomma är att kökslokaler som inte används måste nyttjas i annan
verksamhet eller avyttras vilket kan vara svårt. Att gå över till annan leverantör innebär ett
stort omställnings- och övertalighetsarbete. Om verksamheten en gång är lagd på extern
part kan det bli väldigt svårt att bygga upp kompetens igen och återta den i egen regi längre
fram.

6. Analys, utvecklingsområden och förslag till åtgärder
Utifrån genomförd nulägesbeskrivning, omvärldsanalys, rapporter från anlitad konsult samt
dialog i projektets styrgrupp framträder ett antal viktiga utvecklingsområden och utmaningar för regionens måltidsverksamhet framåt.
Alltid med utgångspunkt från gästen och hållbarheten

Avgörande för all måltidsverksamhet är att den skapar värde för den den är tillför. Att måltidsupplevelsen blir en god helhet. Att maten är väl tillagad, näringsriktig och god, att den
ser aptitlig ut, att miljön runt omkring är trivsam och att jag som gäst kan påverka både vad
jag ska äta och när. Trots allt är ju det mest avgörande att den måltid som tillagas också blir
uppäten. Måltiden behöver vara hållbar över tid – en helhet behövs i hållbarhetsperspektiven ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
Organisation och styrning
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Måltidsprocessen sträcker sig över verksamhetsgränser. För att skapa kvalitet och effektivitet framåt krävs en tydligare samordning och också gemensamma målbilder och principer
för styrning och uppföljning. Gemensamma nyckeltal vore värdefullt. Översynen av matoch måltidspolicyn visar att revidering och uppdatering bör göras för att tydliggöra helhetsperspektiv, mål och ambitioner och också kopplingen till agenda 2030. Genomslaget i
samtliga verksamheter behöver också stärkas. Måltidsfrågan är av stor betydelse för folkhälsan och kan vinna på att få en tydligare koppling till detta område. Verksamheten som helhet behöver förutsättningar för fortsatt kvalitetsutveckling. En balans behövs mellan effektivitet i helheten och möjligheten att kunna möta varje mottagande verksamhet med den
kvalitet och flexibilitet som förväntas. Uppdraget till avdelning måltid behöver uppdateras
för att skapa dessa förutsättningar.
Trycket på utveckling och effektivisering är högt i samtliga förvaltningar i regionen och att
ta in ett ytterligare verksamhetsansvar bedöms svårt. Stora insatser kommer att krävas för
den fortsatta utvecklingen av måltidsverksamheten. En bedömning är att verksamheten under ytterligare en tid kan få kraft av att tillhöra regionstyrelseförvaltningen som har uppdraget att vara en drivande och sammanhållande kraft för regionen som helhet. Dock finns
också bedömningen att regionstyrelseförvaltingen är i behov av renodling för att skapa
bättre förutsättningar för styrning och ledning samt stöd till regionstyrelsen. Beslut finns att
flytta försörjningsverksamheten till tekniska nämnden/teknikförvaltningen och en tidigare
tanke har varit att också flytta måltidsverksamheten på samma sätt. Då måltidsverksamheten har en annan karaktär än försörjningsverksamheten skulle en förflyttning ställa stora
krav på en ny förvaltning och tekniska nämnden med teknikförvaltningen skulle i det läget
behöva utvecklas till något bredare än dagens uppdrag. Om valet blir att låta måltidsverksamheten finnas kvar i regionstyrelseförvaltningen bör en ny bedömning av organisatorisk
placering göras när utvecklingsarbetet kommit en bit ytterligare på väg och stabiliserats.
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Konkret föreslås följande åtgärder:
 Revidera mat- och måltidspolicyn.
Grunderna i dagens policy är bra men genomslaget i verksamheten behöver stärkas.
En revidering föreslås med utgångspunkt i dagens policy och fortsatt grund i den
goda måltiden. Ambitioner kring närproducerat och ekologiskt bör nivåsättas för
att ge tydligare styrning och möjlighet till uppföljning. Tydligare koppling till den
nya regionala utvecklingsstrategin och livsmedelsstrategin samt agenda 2030 behöver göras och en beskrivning behöver finnas kring hur policyn skall omsättas i mer
konkreta riktlinjer och rutiner. Dessutom behöver policyn skapa förutsättningar för
en måltidsverksamhet med kvalitet och kostnadseffektivitet.
Ansvarig: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid. Beslutande: regionfullmäktige.
 Revidera uppdraget till måltidsverksamheten inom regionstyrelseförvaltningen/regionstyrelsens ansvar
För att förtydliga ambitioner och ansvar men också skapa förutsättningar att leva
upp till ökade behov av flexibilitet och krav på ekonomisk effektivitet föreslås att tidigare direktiv givet i KS 2009 omformuleras. Uppdraget föreslås framåt formuleras
enligt; ”Regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet skall med sin samlade
kompetens bidra till utvecklingen av mat- och måltider för hela Region Gotland
och Gotland. Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i mat- och måltidspolicyn. Planering, upphandling och produktion skall präglas av kostnadseffektivitet
och utvecklas med inriktningen att säsongsanpassa måltider, öka andelen ekologiska
och närproducerade livsmedel samt minska svinn. Maten ska hålla hög kvalitet och
driftsekonomin vara god. Kökslokalerna ska planeras för höjd effektivitet och andelen kyld mat skall inte överstiga 50%.”.
Ansvarig: måltidschef. Beslutande: regionstyrelsen.
 Etablera ett regiongemensamt samverkansforum för måltid
För att stärka måltidsverksamheten som helhet och stärka samarbetet över förvaltningsgränser föreslås att ett samverkansforum måltid bildas under ledning av regionstyrelseförvaltningen och måltidschefen. Här inkluderas samtliga involverade förvaltningar samt området folkhälsa. Syfte att löpande följa efterlevnaden av policyn,
följa upp processen som helhet, identifiera goda exempel och skapa lärande för
framtiden.
Ansvarig: måltidschef. Beslutande: koncernledningsgruppen.
 Tydliggöra överenskommelser kring processer, roller, ansvar och villkor
För att underlätta samarbete och utveckling föreslås att överenskommelser mellan
avdelning måltid och övriga förvaltningar utvecklas för att omfatta processbeskrivningar, ansvar och roller, uppdrag och villkor som tex prissättning.
Ansvarig: måltidschef i dialog med nytt samverkansforum måltid och respektive förvaltning.
 Organisatorisk placering kvar inom RS ansvarsområde eller förflyttning till
tekniska nämnden/teknikförvaltningen.
En placering vid regionstyrelsen ger en närhet till frågor kring hållbarhet och folkhälsa och det stärker också bilden av ett regiongemensamt övergripande uppdrag.
Regionstyrelsen har dock ett mycket brett och omfattande uppdrag och har uttalat
ett behov av att renodla sitt ansvarsområde. En placering vid tekniska nämnden
skulle ge en koppling till övriga försörjningsfrågor och en förbättrad möjlighet till
samarbete och möjligen en förenkling för övriga förvaltningar att ha kontakt med
en förvaltning i samtliga försörjningsfrågor. För att förbättra förutsättningarna för
politisk ledning föreslås oavsett att regionstyrelsen två gånger per år får en fördjupad genomgång av den samlade måltidsprocessens kvalitet och utveckling.
Ansvarig: förvaltningschef regionstyrelseförvaltningen. Beslut: regionfullmäktige
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Kvalitet

Måltidens kvalitet handlar om såväl upplevd kvalitet som systemkvalitet. Upplevelsen finns
hos barn, elever, äldre, patienter, personal och besökare. Systemkvalitet handlar om frågor
som näringsinnehåll och livsmedelskvalitet men också valmöjlighet i rätter och tider.
Generellt är upplevelsen av kvaliteten på måltidsupplevelsen god och att samarbetet inom
avdelning måltid fungerar väl. Samtidigt syns tydliga variationer och att det inte råder likvärdighet i förutsättningar mellan olika enheter. Mat- och måltidspolicyn nyttjas inte i alla
verksamheter och får inte den kraft i kvalitetsarbetet som tänkt. För genomgångende kvalitet i processen krävs att alla delar i kedjan har rätt kompetens för uppdraget och här finns
brister i bland annat kompetens hos vårdpersonal och pedagoger men också övergripande
beställarkompetens på förvaltningsnivå.
Kvalitetsuppföljningar genomförs systematiskt årligen och en kunddialogsmodell finns
framtagen. Uppföljningen och modellen bedöms kunna ge mer värde för utveckling om
den utvecklas i dialog med alla involverade i processen.
Konkret föreslås följande åtgärder:
 Gemensamma nyckeltal tas fram
För att underlätta för uppföljning, kvalitetsutveckling och styrning föreslås att ett
antal regiongemensamma nyckeltal tas fram inom måltidsområdet.
Ansvarig: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid.
 Kompetenshöjande insatser genomförs
För att skapa bättre förutsättningar för medarbetare i alla delar av processen att
kunna ta sitt ansvar och bidra till kvalitet föreslås att kompetenshöjande insatser genomförs för medarbetare som arbetar inom både avdelning måltid och övriga förvaltningar.
Ansvarig: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid.
 Kunddialogmodeller och kundutvärdering utvecklas
För att ge goda möjligheter till utveckling, delaktighet, inflytande, medskapande och
också öppenhet och flexibilitet föreslås att dagens kunddialogmodell och också formerna för den systematiska kundutvärderingen NKI utvecklas ytterligare.
Ansvarig: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid.
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Ekonomi

De ekonomiska utmaningarna framåt är stora för regionen som helhet. Varje verksamhet
måste bidra till kostnadssänkningar och så även måltidsverksamheten. Faktorer som påverkar de ekonomiska förutsättningarna är utveckling av fasta kostnader genom investeringar i
lokaler och produktionsutrustning, personalkostnader och livsmedelskostnader. För att
kunna följa och styra ekonomin på ett bra sätt krävs god budgetplanering, uppföljning och
också ekonomistyrning. Detta bör ske med ett helhetsperspektiv så att förutsättningar ges
att nå uppsatta mål och ambitioner. Viktigt är också att fortsatt ha förutsättningar till en
hållbar ekonomi även om större verksamhetsförändringar sker i regionen. Till exempel kan
nämnas förändrad struktur i skolverksamheten, att verksamhet läggs ut på privata utförare
eller att ökade krav ställs på snabbhet, flexibilitet och krisberedskap.
Konkret föreslås följande åtgärder:
 Utvärdera och förtydliga prismodellen
Idag upplevs otydligheter i gällande prismodell. Ett fördjupat arbete föreslås för att
säkerställa att kunskap och förståelse finns kring dagens modell i samtliga berörda
verksamheter. En samlad beskrivning tas fram för gällande ekonomistyrningsprinci10 (12)
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per för processens alla delar och alla förvaltningar. Om behov framkommer tas förslag till revidering av modellen fram. Arbetet omfattar också en dialog kring vilka
lokalkostnader som ska tillföras måltidspriset.
Ansvar: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid och berörda ekonomichefer
Effektivitet

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

För att nå effektivitet behöver varje kök ha optimal volym på produktionen. Effektiv tillagning och distribution är beroende av kökslokalernas utformning, kvalitet på utrustning, val
av produktionsmetoder, arbetssätt och kompetens. En genomlysning av dagens kök visar
att standard och utrustning varierar och till stora delar inte är ändamålsenlig för den verksamhet som bedrivs idag. Det handlar om faktorer som slitna och för små bruks-/köksytor
som försvårar flöden och funktioner. Flera av köken har idag för små tillagningsvolymer
för att kunna få en effektiv produktion och drivs under sin kapacitet. En avgörande fråga
för effektivitet är att den mat som tillagas verkligen äts och inte försvinner vid antingen
produktion/tillagning eller måltidsservering. Svinn är ett problem som kräver fortsatta åtgärder. För att optimera effektiviteten behövs också tydlighet i roller och ansvar genom
hela processen.
Konkret föreslås följande åtgärder:
 Lokalförsörjningsplan och investeringsplanering kök utvecklas
Planeringen ingår som en del i regionstyrelseförvaltningens lokalförsörjningsplanering och skall ske med ambitionen att varje kök utnyttjas till sin fulla potential. Planeringen skall stödja hela måltidsprocessen och omfattar en balans av tillagningskök, mottagningskök och serveringskök. Hänsyn skall tas till lagstiftning, möjligheter med nya tekniker och produktionsplanering samt utvecklingen kring lokaler i
övriga förvaltningar.
Ansvarig: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid och regionens lokalförsörjningsgrupp.
 Tekniker för ökad flexibilitet nyttjas
För att kunna möta krav på flexibilitet, kvalitet och kostnadseffektivitet visar utredningen att nya tekniker kan utnyttjas i högre grad. Framför allt ses detta ge goda
möjligheter för måltider inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och vid
mindre förskoleenheter. Här föreslås att regionstyrelseförvaltingen ges i uppdrag att
utreda möjligheterna att införa en kyld-mat-produktion vid strandgärdet/lasarettet.
Underlaget ska innehålla en beskrivning av investeringens potential till ekonomiska
effekter och presenteras för regionstyrelsen för ev beslut om genomförande.
Ansvarig: måltidschef i dialog med teknikförvaltningen och upphandlingsenheten.
Beslut: Regionstyrelsen
 Åtgärder för att minska svinn genomföras
Redan idag pågår en rad insatser för att minska svinn. I utredningen framgår att det
finns potential till ytterligare minskningar varför arbetet föreslås bedrivas med fortsatt prioritet.
Ansvarig: Planering: måltidschef i dialog med samverkansgrupp måltid. Genomförande: samtliga
berörda förvaltningar.
Arbetsmiljö

Flera av dagens kökslokaler bedöms slitna och inte ändamålsenliga för den verksamhet som
bedrivs idag. Detta gör att arbetsmiljön blir tungarbetad, stressig och riskfylld. En sådan arbetsmiljö kan ge upphov till höga sjuktal och också försämra verksamhetens attraktivitet
vid nyrekryteringar.
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Konkret föreslås följande åtgärder:
Bedömningen är att arbetsmiljön påverkas positivt av de åtgärder som beskrivs under övriga rubriker.
Miljö

Måltidsverksamheten är omfattande och påverkar miljön med faktorer som val av livsmedel, energianvändning i produktionen, svinn och transporter. Redan idag bedrivs konkreta
insatser för att minska svinn och att skapa goda förutsättningar för ekologisk hållbarhet i
livsmedelsupphandlingar.
Konkret föreslås följande åtgärder:
Bedömningen är att miljön påverkas positivt av de åtgärder som beskrivs under övriga rubriker.

7. Fortsatt arbete, nästa steg
Detta beslutsunderlag tillsammans med förslag till beslut bereds i samtliga berörda nämnder genom ett remissförfarande under februari—mars 2021. Sammanställning av remissförslag och slutligt förslag till beslut lämnas till regionstyrelsen i april 2021.
Stort förändringsarbete

De åtgärder som föreslås i rapporten innebär ett omfattande förändringsarbete som involverar och berör många. Konkreta genomförandeplaner och kommunikationsplaner kommer att behövas och ett kvalitativt förändringsarbete bedrivas.
En framgångsfaktor blir det föreslagna gemensamma samverkansforumet måltid och en
tydlig integrering i samtliga berörda verksamheters verksamhetsplanering och uppföljning.
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8. Relaterade dokument och kunskapsunderlag
 Delrapport projekt Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region
Gotland inom ramen för Region Gotlands effektiviseringsprogram (7 maj 2020)
o Rapport Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland
o Konsultrapport: Nulägesrapport måltidsverksamhet Region Gotland
o Sammanställning genomförda köksbyggnationer 2012-2019
 Konsultrapport: Slutrapport. Analys och förslag. (4 september 2020)
 Konsultrapport: Alternativa driftformer måltidsverksamheten Region Gotland
 Konsultrapport Påverkan och konsekvenser av beslut i BU-nämnd 2020-12-15, om
framtidens skolorganisation
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1.

Introduktion
DiningDevelopment AB, nedan kallat DD, har på uppdrag av Region Gotland,
Regionstyrelseförvaltningen, utgjort konsultstöd och projektledning i
utredning om organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region
Gotland. Resultat och förslag som utredningsarbetet utmynnat i finns
beskrivet i ”Slutrapport, analys och förslag - Organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet i Region Gotland 4 september, 2020/mindre justering 1
oktober 2020”.
Ett tilläggsuppdrag har efterfrågats av Regionstyrelseförvaltningen, med
anledning av ett beslut som den 15 december 2020 tagits av Barn- och
utbildningsnämnden om framtidens skolorganisation. Innebörden av
nämndens beslut är, att ingen avveckling och nedläggning av
landsortsskolor ska ske på ön, härmed ska enligt beslutet samtliga dagens
grundskolor på landsbygden behållas. Endast två förskolor i Visby,
Bryggaren och Linden, kommer avvecklas och läggas ned.
I grundförslaget (framtaget av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
2020-09-23) till organisation för förskolan och grundskolan, omfattades
nedläggning av åtta grundskolor (Stenkyrka, Endre, Vänge, Kräklingbo,
Eskelhem, Sanda, Stånga och Öja) samt en avveckling av högstadiet i
Fårösundsskolan.
Förutsättningar för DD i detta uppdrag, är att beskriva hur de förslag som
lämnats i omnämnd slutrapport ovan, rörande hur organisering och
lokalisering samt produktionsmetoder för måltidsverksamheten påverkas av
att Barn- och utbildningsnämnden och framtidens skolorganisation, nu inte
verkställer någon nedläggning av landsortsskolor.
Härmed belysning av beslutets påverkan och konsekvenser ovan, relaterat
slutrapportens förslag till organisation för måltidsverksamhet i region
Gotland, förslag till förändrad lokalisering och produktion av måltider, samt
slutsatser och förslag till nästa steg.
Följande underlag har utgjort arbetsmaterial och förutsättningar för det
resultat som beskrivs i denna bilaga:
- Protokoll Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-12-15, BUN § 125
Framtidens förskola och grundskola, BUN 2019/1091, BUN AU § 141.
- Förslag till ny förskole- och grundskoleorganisation, Framtagen av
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Datum 2020-09-23, Ärendenr BUN
2019/1091. Version [1.0].
- BUN 2019:1091 Framtidens förskola och grundskola – Rapport från
översynen, del 1 nulägesbeskrivning.
- BUN 2019:1091 Framtidens förskola och grundskola – Rapport från
översynen, del 2 redovisning av skolenheterna.
- Sammanfattning slutsatser
kompetensförsörjning.

organisation

förskola

och

grundskola
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2.

Organisation och lokalisering måltidsverksamheten Region
Gotland - förslagen
De förslag till organisation och lokalisering av måltidsverksamhet som
utredningsarbetet under 2020 resulterat i, framgår i Slutrapportens kapitel 5
respektive kapitel 6.
Inledningsvis ges en kortfattad beskrivning av utredningens förslag, därefter
följer DD:s bedömning av konsekvenser och påverkan som BUN, Barn- och
utbildningsnämndens beslut om framtidens skolorganisation medför.

2.1

Förslag organisation måltidsverksamheten
Utredningen ger tre förslag till organisatorisk tillhörighet, där mat- och
folkhälsofrågor kopplas samman och blir en enhet, eller gemensam
avdelning. Detta med bakgrund i de långsiktiga effektmålen som utgjort
förutsättningar för utredningsprojektet; Minskade kostnader – Utvecklad
organisation för hög kvalitet och effektiva processer – Likvärdiga
förutsättningar för god och jämlik hälsa – Minskat klimatavtryck – Säkrad
kompetensförsörjning.
För politiken i Region Gotland är de offentliga måltiderna en av de sektorer
där man kan göra skillnad. Detta via att koppla måltidsfrågan för barn,
elever, äldre och sjuka, till folkhälsans grunduppdrag. Grunduppdraget är ju
att skapa samhälleliga förutsättningar för god, jämlik och jämställd hälsa.
Nedan
följer
i
övergripande
förslagen
till
organisation
för
måltidsverksamheten via figur 1, 2 och 3. Mer beskrivning och fördjupning
om vardera förslagen, finns att läsa i Slutrapportens kapitel 5.
Figur 1: Förslag 1 - Övergripande organisation och styrning måltider Region Gotland

Huvudmannaskapet för regionens måltidsverksamhet i förslaget 1 ovan,
flyttas från Regionstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Ansvarig för
beredning och verkställigheten av nämndens beslut är underliggande
förvaltning, HSF.
Samtidigt föreslås att folkhälsofrågor, mat och måltider inordnas i ett
gemensamt
verksamhetsområde,
enheten
Matoch
folkhälsa.
Måltidsverksamheten tillagar och serverar mat till förskolor, skolor,
äldreomsorg och sjukhus. Maten är här ett medel för att nå god, jämlik och
jämställd hälsa genom att matglädje, näringsbehov, hygienregler,
ergonomiförordningar, service, specialkoster och kundrelationer utvecklas
och tillgodoses.
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Figur 2: Förslag 2 - Övergripande organisation och styrning måltider Region Gotland

Regionstyrelsen har i detta förslag 2, fortsatt huvudmannaskapet för
regionens måltidsverksamhet men istället inordnat i ett utskott
”Mat/måltider och folkhälsa”. Ansvarig för beredning och verkställigheten av
utskottets beslut är avdelning Mat- och Folkhälsa.
Ett gemensamt utskott för Mat- och Folkhälsaenhet möjliggör samordning
och ökat fokus på mat, måltider och hälsa, samt avlastar Regionstyrelsens
arbetsutskott. Utskottet har som främsta uppgift att samordna insatser när
det gäller styrning av måltidsverksamhet och folkhälsofrågor.
Figur 3: Förslag 3 - Övergripande organisation och styrning måltider Region Gotland
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I förslaget 3 inrättas en ny gemensam nämnd för Mat/Måltider och
Folkhälsa,
som
därmed
får
huvudmannaskapet
för
regionens
måltidsverksamhet. Ansvarig för beredning och verkställigheten av
nämndens beslut är underliggande förvaltning, där resurser från avdelning
Måltid huvudsakligen utgör bemanning.
Effekter i förslaget är gemensamt fokus och helhetsperspektiv på mat och
folkhälsofrågor, förutsättningar för riktad styrning, tydligt uppdrag och
uppföljning
samtliga
verksamhetsdelar
ökar.
Korta
beslutsvägar.
Prioriteringar om kostnadsnivåer och investeringar kan ske på nya och
förändrade grunder än tidigare. Suboptimering förebyggs.
2.1.1

Analys påverkan och konsekvenser organisation
I samtliga tre förslag till organisation för måltidsverksamheten så inordnas
all
måltidsverksamhet
inom
Region
Gotland,
i
en
gemensam
nämnd/styrelse/utskott och förvaltning. Härmed omfattas såväl det politiska
som
produktionsmässiga
ansvaret,
för
samtliga
måltider
och
måltidsprocesser i det gemensamma måltidsuppdraget. Detta inkluderat
även samtliga öns landsortsskolor där verksamhet är aktuellt och där
måltidsverksamhet bedrivs.
Enligt DD:s bedömning så bör antalet barn och elever, den totala volymen
måltider vara detsamma, i nuläget som vid samordningslösningar eller då
nedstängning av skolverksamhet sker. Realiteten innebär ju en omflyttning
av barn/elever i utbildnings- och arbetslivsförvaltningens grundförslag, till
ny förskole- och grundskoleorganisation.
I DD:s förslag till organisation omfattas på Norra Gotland fyra enheter med
tillagningskök (Fårösundskolan, Solklintskolan, Väskinde skola, Roma skola).
På Södra Gotland omfattas i förslagen till organisation fyra (Klinteskolan,
Garda skola, Högbyskolan, Havdhem skola) alternativt tre tillagningskök
(Klinteskolan, Garda skola, Högbyskolan).
Vid ett tillagningskök krävs en högre personalbemanning, i jämförelse med
ett mottagnings- eller serveringskök. (Beskrivning av funktioner i de olika
kökstyperna framgår vid avsnitt 6.1 sidan 37–38 i Slutrapporten). Detta i
sin tur har viss påverkan när det gäller ledningsfunktioner och omfattning
antal underställd personal, för vardera områdeschefen i förslaget till
ledningsfunktioner och ansvar, Norra Gotland respektive Södra Gotland.
I DD:s båda förslag till produktion och lokalisering så finns på Norra Gotland
vid Stenkyrka och Endre skola ett mottagningskök och vid Vänge och
Kräklingbo skolor ett serveringskök.
På Södra Gotland föreslår DD ett serveringskök vid Eskelhem, Stånga och
Öja skolor. Vid Sanda skola föreslås ett mottagningskök alternativt
serveringskök.
Mer om konsekvenser av BUN:s beslut relaterat produktion och lokalisering,
följer i nästa avsnitt.
Sammanfattning
BUN:s beslut om att behålla samtliga dagens grundskolor på landsbygden,
har ingen stor påverkan eller avgörande betydelse, när det gäller DD:s
förslag
till
organisatorisk
tillhörighet
för
regionens
samlade
måltidsverksamhet och försörjning. Måltidsprocessen fram till matgästen
och som idag ytterst utgör styrning för aktuella måltider i Region Gotland,
kan fortsatt utvecklas och konkretiseras efter varje köpande förvaltnings
förutsättningar och behov, här utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
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Viss påverkan blir vid framtida beslut om vilken typ av köksfunktion som ska
inrättas vid de aktuella skolenheterna, samt därmed även behovet av
antalet anställda som ska bemanna de respektive enheterna. Antalet
underställda medarbetare och köksenheter, för föreslagna områdeschefer
förändras uppåt eller nedåt. (Förslag till chef- och ledningsstruktur, se
avsnitt 6.1.5 i Slutrapport).
Endast mindre påverkan uppstår då leveranser inte längre sker till
förskolorna Bryggaren och Linden (idag från Norrbackaskolan) i Visby, när
dessa avvecklas och läggs ned. Härmed förändring av logistik vid flytt av
förskoleverksamhet
till
iordningställda
lokaler
vid
Alléskolan,
Humlegårdsskolan och Bryggarens mer flexibla lokaler för både förskola och
förskoleklass/yngre åldrar.
2.2

Förslag lokalisering och produktion för måltidsverksamheten
När
det
gäller
förändring
av
lokalisering
och
produktion
för
måltidsverksamheten, så ger utredningen två förslag. Även dessa förslag
med grund och förutsättningar i de långsiktiga effektmålen som framgår vid
2.1 ovan. Inledningsvis kort om faktorer som utgjort utgångsläge.
Kökslokaler i region Gotland är ett utvecklingsområde där insatser fortsatt
krävs. Detta omfattar också kökslokaler vid de skolor på landsbygden som
nu är aktuella i BUN:s beslut att fortsatt behållas.
Många kök är föråldrade i sin utformning, slitna när det gäller inredning,
golv, väggar, tak samt med eftersatt underhåll. Flera kök, både tillagningsoch mottagningskök har för liten köks-/bruksyta för den verksamhet,
volymer och funktioner som sker idag. Brister är påtagliga i flera av köken
när det gäller att kunna tillgodose krav i livsmedelslagstiftningen – rätt
flöden (rena och smutsiga), tillagning av
allergioch
specialkoster,
varumottagning och yta för avemballering, diskenhet inte frånskild från
övrig produktion etcetera.
När det gäller att tillgodose krav i arbetsmiljölagstiftningen relaterat
anställdas arbetsmiljö och hälsa, så är det svårt i flera av köken
då arbetsmiljön i kökslokalerna dagligen är tungarbetad och riskfylld.
I utredningen har samtliga kökslokaler inordnats i 3 kategorier, varav de
aktuella landsbygdsskolor med nuvarande kökslokalers förutsättningar i
övergripande, nedan finns beskrivna i kategori 1 och 3.
Tabell 1: Aktuella landsbygdsskolor med kökslokalers status – i kategori 1 och 3.
KATEGORI 1:
- Tillagningskök - Kökslokalen sliten, föråldrad och där endast mindre/icke tillräcklig
renovering har gjorts, med för liten bruks-/köksyta för de funktioner och verksamhet som
bedrivs idag. INSATSER KRÄVS.
•
Kräklingbo skola, Eskelhem skola, Stånga skola, Öja skola.
- Mottagningskök - med för liten bruks-/köksyta, slitet, flera av privat hushållskaraktär.
INSATSER KRÄVS.
•
Endre skola, Vänge skola.
KATEGORI 3:
- Tillagningskök – med liten volym och för liten bruks-/köksyta för den verksamhet som
bedrivs idag - god status lokalen för övrigt. INSATSER/ANPASSNING KRÄVS.
•
Stenkyrka skola.
- Mottagningskök – Bra, alternativt med pågående insats, dock med liten volym.
•
Sanda skola, samt Fårösund skola (efter ombyggn).
Anm. Samtliga kökslokalers nuvarande status och kategorier, se Slutrapport 3.2.5 sid 17–18.
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I tabell 2 som följer framgår de aktuella skolornas köksenheter med volym
lunchmåltider, typ av kök (tillagnings- eller mottagningskök), bygg/renoveringsår samt köks-/bruksyta.
I kolumnen där fält ”gulmarkerats” är köks-/bruksytan för liten för de
funktioner och måltidsverksamhet som bedrivs, med beaktan i lagkraven att
kunna ge garantier för säkerställande av livsmedelshygienisk kvalitet, men
också till den volym lunchmåltider som köket har idag, både tillagnings- och
mottagningskök.
Tabell 2: Sammanställning aktuella landsbygdsskolor och köksenheter idag

Norra Gotland - aktuella Antal LUNCH gäster - Tillagningsbarn, elever, ped.
kök
köksenheter
Stenkyrka skola
Kräklingbo skola
Fårösundskolan-högstad
Endre skola
Vänge skola

99
34
115
73
48

73
95
71
52

Köks-/bruksyta
m²

X
X
X

55
37
52
42
36

Mottagningskök

Köks-/bruksyta
m²

X

45
64
29
66

X
X

Södra Gotland - aktuella Antal LUNCH gäster - Tillagningsbarn, elever, ped.
kök
köksenheter
Eskelhem skola
Stånga skola
Öja skola
Sanda skola

Mottagningskök

X
X
X

DD vill uppmärksamma regionen och BUN på, den benämning
"serveringskök" som generellt och inte korrekt anges i ”Rapport från
översynen Framtidens förskola och grundskola - del 2 redovisning av
skolenheterna”, där inte ett tillagningskök finns. Vid ett ”serveringskök”
levereras samtliga måltidskomponenter färdigtillagade inför servering.
Vid till exempel Endre skola, Vänge skola, Fårösund skola samt Sanda skola,
så finns ett mottagningskök där det dagligen inför lunchservering bland
annat kokas potatis, pasta, ris, grönsaker samt bereds salladskomponenter
till bufféer. Endast måltidens huvudkomponent med sås, levereras
färdigtillagad från ett tillagningskök.
Mer kunskap om kökens olika funktioner och krav på lokalens utformning,
framgår i Slutrapport avsnitt 6.1 sidan 37–38.
Förslag – fortsatt tre geografiska köksområden
Yttre ramar för utredningens två förslag till lokalisering och produktion är,
att geografisk områdesindelning ändras från idag, fem köksområden till
fortsatt tre köksområden; Gotland Norra - Gotland Mitten - Visby samt
Gotland Södra.
De skolor på landsbygden som är aktuella i BUN:s beslut om att fortsatt
hållas i drift, finns inom de geografiska områdena Gotland Norra och
Gotland Södra.
Nedan följer förslagen 1 och 2 till lokalisering och produktion, per område
Gotland Norra och Gotland Södra.
2.2.1

Lokalisering och produktion Gotland Norra - Förslag 1 och 2
I förslag 1 ställs produktion om till att ske totalt i 4 tillagningskök (T-kök)
och 5
mottagningskök
(M-kök).
Matlagningstekniken
är fortsatt
konventionell varm och med varmhållning fram till servering. Skolor som är
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aktuella i BUN:s beslut har i figuren som följer nedan, markerats med ”röd
ram”. I figur 4 framgår förslag 1 och i figur 5 förslag 2. Före detta
förtydligande av färgers betydelse när de gäller funktion.
Tillagningskök/C-kök - tillagning samtliga måltidskomponenter
Mottagningskök - Får lev av huvudkomp+sås. Kokar potatis, pasta, bereder grönsaker, sallader etc.
Lev av kyld huvudkomp fr T-kök. Kokar potatis, grönsak. Beredn sallad, dessert etc.
Avd/enhet som tar emot samtliga måltidskomponenter utan egen tillagning.
Matdistribution till ordinärt boende

Figur 4: Förslag 1 – Produktion och distribution Gotland Norra

Köksområde 1 - Norra Gotland:
FÅRÖSUND
inkl skolan 130
+ fhsk, fsk, äo,
Tot: 259 lunch

SLITE
inkl skolan 205
+ fsk, äo, hemtj
Tot: 646 lunch

VÄSKINDE
inkl skolan 199
+ förskol, skola
Tot: 501 lunch

ROMA
inkl skolan 291
+ skola, förskola
Tot: 875 lunch

Folkhögskolan
60 lunch

Solklinten fsk
59 lunch

Lunden fsk
103 lunch

Pilen fsk
106 lunch

Sjöliljan fsk
33 lunch

Lärbro skola
103 lunch

Stuxgården ÄO
36 lunch + midd

Björkdungen fsk
57 lunch
Kilåkern ÄO
20 lunch + midd

Fole skola
128 lunch
Klangstenen fsk
39 lunch

Gläntan fsk
? lunch

Lönnen fsk
? lunch
Vänge skola
48 lunch

Stenkyrka skola
66 lunch

Spunken fsk
31 lunch

Ankan fsk
33 lunch

Dalhem skola
98 lunch

Ordinärt boende
75 måltider/lunch

Draken fsk
52 lunch

Endre skola
73 lunch
Endre fsk
43 lunch
Solstenen fsk
43 lunch
Kräklingbo skola
34 lunch

Förändringar som sker i förslag 1 ovan är:
- Stenkyrka skolas kök ställs om till M-kök, lev fr Solklintskolan, Slite
- Ankan fsk får lev av måltider fr Solklintskolan.
- Fårösundskolan byggs om till ett T-kök, Strandgårdens kök avvecklas.
- Folkhögskolan Fårösund ställs om till serveringsenhet, alternativt modellen
som Stuxgården och Kilåkern ÄO har, där endast kyld huvudkomponent
levereras och övriga bereds och tillagas på plats.
- Kräklingbo skolas kök avvecklas - ställs om till serveringskök
med lev från Romaskolan alt. Garda skola.
- Roma skolas kök byggs till.
- Fole skolas kök ställs om till ett mottagningskök med lev från Väskinde
skola som byggs om/till.
- Vänge skolas M-kök avvecklas - ställs om till serveringskök
med lev. från Romaskolans T-kök.
Endre skolas kök är fortsatt ett M-kök, lev från Roma skolas kök.
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I förslag 2 ställs produktion om till att ske totalt i 4 tillagningskök (T-kök)
och 3 mottagningskök (M-kök). Matlagningstekniken är fortsatt med
konventionellt varmmatsystem och varmhållning fram till servering.
(Tillagning av måltider till ordinärt boende flyttats från Solklintskolans kök
till Strandgärdets kök i Visby). I figur 5 framgår förslaget där färgers
betydelse och funktion samt ”röd ram” är detsamma som i förslag 1 ovan.
Figur 5: Förslag 2 – Produktion och distribution Gotland Norra

Köksområde 1 - Norra Gotland:
FÅRÖSUND
inkl skolan 130
+ fhsk, fsk, äo,
Tot: 259 lunch

SLITE
inkl skolan 205
+ fsk, skola, äo
Tot: 571 lunch

VÄSKINDE
inkl skolan 199
+ förskola, skola
Tot: 501 lunch

ROMA
inkl skolan 291
+ skola, förskola
Tot: 875 lunch

Folkhögskolan
60 lunch

Solklinten fsk
59 lunch

Lunden fsk
103 lunch

Pilen fsk
106 lunch

Sjöliljan fsk
33 lunch

Lärbro skola
103 lunch

Stuxgården ÄO
36 lunch + midd

Björkdungen fsk
57 lunch
Kilåkern ÄO
20 lunch + midd

Fole skola
128 lunch
Klangstenen fsk
39 lunch

Gläntan fsk
? lunch
Lönnen fsk
? lunch
Vänge skola
48 lunch

Stenkyrka skola
66 lunch

Spunken fsk
31 lunch

Ankan fsk
33 lunch

Dalhem skola
98 lunch
Draken fsk
52 lunch
Endre skola
73 lunch
Endre fsk
43 lunch
Solstenen fsk
43 lunch
Kräklingbo skola
34 lunch

Förändringar som sker i detta förslag 2, utöver tidigare förändringar i
förslag 1 är:
- Stenkyrka skolas M-kök ställs om till serveringskök med lev. fr
Solklintskolan.
- Endre skolas M-kök ställs om till serveringskök med lev fr
Romaskolan.
- Fole skolas T-kök ställs om till M-kök med lev fr Väskinde skolas T-kök,
- Klangstenen fsk får även lev från Väskinde skolas T-kök.
- Måltider till ordinärt boende flyttar från Solklintskolans kök till
Strandgärdets C-kök.
2.2.2

Lokalisering och produktion Gotland Södra - Förslag 1 och 2
Förslag 1 till förändrad lokalisering och produktion i detta köksområde
omfattar tillagning i totalt 4 tillagningskök (T-kök) och 2 mottagningskök
(M-kök).
Matlagningstekniken
är vid
samtliga tillagningskök fortsatt
med
konventionellt varmmatsystem och varmhållning fram till servering.
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I figur 6 framgår förslaget och där skolor som är aktuella i BUN:s beslut har
markerats med ”röd ram”. Före ett förtydligande av färgers betydelse när de
gäller funktion.

Figur 6: Förslag 1 – Produktion och distribution Gotland Södra

Köksområde 3 - Södra Gotland:
KLINTE
inkl skolan 291
+ skola, fsk
Tot: 563 lunch

Tot: 120+95 lunch

HEMSE inkl
Högbyskol 319 +
förskola, Äbo, Fhsk
Tot: 587 lunch

HAVDHEM
inkl skolan 70
+ förskola, skola
Tot: 173 lunch

Sanda skola
52 lunch

Garda fsk
26 lunch

Mullvaden fsk
49 lunch

Havdhem fsk
32 lunch

Holken fsk
76 lunch

Stånga skola 95
inkl Fsk lunch

Tallen fsk
58 lunch

BURGSVIK
Öja skola
43 lunch

Sandlådan fsk
71 lunch
Eskelhem skola
45 lunch
Eskelhem fsk
28 lunch

GARDA
inkl skolan + fsk

Högby fsk
17 lunch
Åvallegården
24 lu+kvällsm

Lärkan fsk
28 lunch

Folkhögskolan
120 lunch

Förändringar som här sker i förslag 1 är:
- Eskelhem skolas T-kök avvecklas, ställs om till serveringskök med
lev från Klinteskolan T-kök.
- Lev från Klinteskolan även till Eskelhem förskolas serveringskök.
- Stånga skolas T-kök avvecklas, ställs om till serveringskök.
- Folkhögskolans T-kök ställs om till M-kök med lev från Högbyskolans Tkök.
- Öja skolas T-kök avvecklas, ställs om till serveringskök med lev från
Havdhem skolas T-kök samtliga måltidskomponenter.
Sanda skola fortsatt ett M-kök.
Lev till Åvallegården Äbo sker från Högbyskolans T-kök
Hemse VC kök avvecklas, verksamhet läggs ut på entreprenad. Därmed
stängs även Restaurang Oasen.
I förslag 2 till förändrad lokalisering och produktion i detta köksområde
Gotland Södra, sker tillagning i 3 tillagningskök (T-kök) och 1
mottagningskök (M-kök). Matlagningstekniken är vid samtliga tillagningskök
fortsatt konventionellt varmmatsystem med varmhållning fram till servering.
I figur 7 på nästkommande sida framgår förslaget, där färgers betydelse och
funktion samt ”röd ram” är detsamma som i förslag 1 ovan.
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Figur 7: Förslag 2 – Produktion och distribution Gotland Södra

Köksområde 3 - Södra Gotland:
KLINTE
inkl skolan 291
+ skola, fsk
Tot: 563 lunch

Tot: 120+95 lunch

Sanda skola
52 lunch

Garda fsk
26 lunch

Mullvaden fsk
49 lunch

Holken fsk
76 lunch

Stånga skola 95
inkl Fsk lunch

Tallen fsk
58 lunch

GARDA
inkl skola
+ fsk, skola

HEMSE inkl
Högbyskol 319
+ fsk, Äbo, Fhsk
Tot: 760 lunch

Sandlådan fsk
71 lunch

Högby fsk
17 lunch

Eskelhem skola
45 lunch

Åvallegården
24 lu+kvällsm

Eskelhem fsk
28 lunch

Havdhem+Öja
skolor
Tot: 113 lunch
Havdhem fsk
32 lunch
Lärkan fsk
28 lunch

Folkhögskolan
120 lunch

Förändringar som sker i detta förslag 2, utöver tidigare förändringar i
förslag 1 är:
- Havdhem samt Öja skolas kök ställs om till serveringskök, med lev
fr Högbyskolans kök.
- Sanda skolas M-kök, avvecklas och ställs om till serveringskök,
med lev fr Klinteskolans kök.
2.2.3

Analys påverkan och konsekvenser lokalisering och produktion
I
förslagen
till
förändrad
lokalisering
och
produktion
för
måltidsverksamheten, så har i utredningen fullt fokus varit att tillmötesgå
de långsiktiga effektmålen som finns för detta effektiviseringsprojekt.
Konsekvenser av förändringar i vad som presenterats i förslagen ovan är
också att omfördelning av resurser och en tydlig struktur för distribution och
logistik krävts, att viss övertalighet uppstår och på sikt ett minskat behov av
kökslokaler – där nya ”lokalnyttjare” krävs.
Enligt DD:s analys och bedömning så blir påverkan och konsekvenser av
BUN:s beslut till framtida skolorganisation, framförallt kopplat till de olika
behoven av investeringar i byggnader, vid aktuella skolors kökslokaler och
främst där förslag om avveckling av aktuella kökslokaler i utredningen lagts.
Härutöver påverkan bland annat när det gäller löpande driftkostnader i
kökslokalen och resursbemanning i köken.
Av BUN:s beslutsprotokoll Framtidens förskola och grundskola, BUN § 125,
2020-12-15, så framgår inte om de aktuella landsbygdsskolorna där ingen
avveckling och nedläggning ska ske, kommer inrymma specifik typ av
kökslokal och funktion (tillagnings- mottagnings-serveringskök).
Konsekvenser och behov av insatser idag/nuläget när det gäller
investeringar i de aktuella landsbygdsskolornas byggnad och kökens lokaler,
bedöms motsvara investeringar om ca 20 mkr. Detta med nuvarande
förutsättningar i typ av kök (tillagnings-/mottagningskök), funktion och
produktion.
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I de båda förslagen till lokalisering och produktion som beskrivits ovan, så
bedöms investeringar i förslag 1 till ca 7,8 mkr och i förslag 2 till ca 4,9
mkr.
Av
tabell
3
beskrivs
beräknade
preliminära
investeringar
i
skolbyggnaden/kökslokalen, när det gäller nuläget respektive förslagen.
Markarbeten, miljöhus och lastbryggor tillkommer och omfattas inte i
beräknade investeringar.
Tabell 3: Behov investering kökslokalen vid aktuell skola – nuläget, förslag 1 och 2

Gotland Norra
Skola - Köksenhet :

Tillagnings- Mottagningskök*
kök*

NULÄGE: prel
Förslag 1 prel Förslag 2 prel
investering
invest tkr
invest tkr
tkr

Stenkyrka skola

X

1 290

430

Kräklingbo skola

X

3 359

0

0

0

Fårösundskolan

X

645

4 916

4 916

Endre skola

X

2 459

2 459

0

Vänge skola

X

2 507

0

0

10 260

7 805

4 916

Summa:

Gotland Södra
Skola - Köksenhet :

Tillagnings- Mottagningskök*
kök*

NULÄGE: prel
Förslag 1 prel Förslag 2 prel
investering
invest tkr
invest tkr
tkr

Eskelhem skola

X

3 295

0

0

Stånga skola

X

3 143

0

0

Öja skola

X

3 423

0

0

0

0

0

9 861

0

0

Sanda skola

X
Summa:

*/Anger typ av kök, tillagnings- eller mottagningskök, som är aktuellt vid skolenheten
idag/nuläget.

Resurs-/personalbemanning av kökslokalen, årlig preliminär driftkostnad i
köken, samt årlig avgift för livsmedelstillsyn vid de aktuella skolorna i
nuläget och förslagen 1 och 2, framgår av tabell 4.
Nuläget visar totalsumma på ca 3,9 mkr, förslag 1 motsvarande totalsumma
ca 1,9 mkr och förslag 2 motsvarande ca 1 mkr.
Tabell 4: Kostnad personal, drift kökslokal, livsmedelsavg. vid aktuell skola i kr –
nuläget, förslag 1 och 2

Aktuella skolor - kökslokaler, Gotland Norra och Gotland Södra
Kostnad:
Personal kr/år
Drift - kökslokal (el, vatten, värme etc) kr/år
Avgift livsmedelskontroll/år

Nuläget Förslag 1 Förslag 2
Kr
Kr
Kr

3 334 440 1 691 640 888 000
529 000 202 400 124 000
30 200
11 000
3 000
S:a 3 893 640 1 905 040 1 015 000

Grunder och utgångsläge för preliminära beräkningar ovan, är exakt
likvärdiga med förutsättningar och antaganden i utredningens Slutrapport.
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När det gäller förskolorna Bryggaren (31 lunch/dag) och Linden (32
lunch/dag), som idag båda endast har serveringskök där samtliga
måltidskomponenter levereras färdigtillagade, så blir konsekvens vid
nedläggning enligt DD, endast en omflyttning av produktion och mindre
logistik till annat tillagnings-/centralkök.
Sammanfattning
Då det vid tidpunkten för denna bilagas framarbetning inte i region Gotland
kommunicerats eller tagits beslut om framtida inriktning när det gäller
köksstruktur, så är såväl nuvarande förutsättningar och vad som framgår i
förslagen till lokalisering och produktion möjligt att realisera. Dock med de
olika behov av insatser, investeringar samt förändringar som beskrivits
ovan.
Ingen av de aktuella landsortsskolorna i områdena Gotland Norra respektive
Gotland Södra och som fortsatt ska vara i drift, kommer stå utan
måltidslösning. Ett ”vägval” och inriktning för köksstruktur på ön, bör visa
på vilken typ av köks- eller måltidslösning som ska bli aktuell vid varje skola
som omfattas i BUN:s beslut.
Effekter av förslagen 1 och 2 som beskrivits ovan är bland annat;
- Möjligheter att kunna säkerställa måltidens livsmedelshygieniska kvalitet
vid samtliga köks- och serveringsenheter
- Minskning av drift-/fastighetskostnader där tillagningskök vid skolor ställs
om eller avvecklas
- Minskning av personalkostnader, livsmedelskostnader, förbrukn. varor.
- Minskning totalt vad gäller energianvändning etcetera i jämförelse med
nuvarande nedslitna och föråldrade tillagningskök.
- Minskade kostnader i tillsynsavgifter då de aktuella tillagnings- och
mottagningskökens standard ökar, kök med stora brister avvecklas.
Generellt och framförallt, möjliggörs i förslagna förutsättningar för regionen
att kunna uppnå en lönsam och för framtiden hållbar måltidsproduktion,
även på landsbygden.

3.

Slutsats
Övergripande projektmål för utredningen som genomförts huvudsakligen
under 2020, har varit att visa på förslag till förändringar i organisation och
lokalisering av måltidsverksamhet, som kan bidra till ökad effektivitet och
kostnadsminskningar.
Löpande har koppling till andra i regionen pågående projekt gjorts som
bland annat Serviceutbudsstrategin och Barn- och utbildningsnämndens
uppdrag om att utreda framtida skolorganisation. Naturligt relaterar såväl
nuläget samt förslagen som utredningen lämnar, det grundförslag till ny
förskole- och grundskoleorganisation som tagits fram av utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, daterat 2020-09-23.
I denna bilaga framgår en beskrivning av hur de förslag som lämnas i
slutrapporten om organisation och lokalisering samt produktionsmetoder av
måltidsverksamhet i Region Gotland, påverkas av BUN:s beslut att inte
lägga ned eller avveckla grundskolor på öns landsbygd.
Som ovan skildrats är många kök i regionen föråldrade i sin utformning,
slitna och med eftersatt underhåll. Flera av köken, både tillagnings- och
mottagningskök har för liten köks-/bruksyta för den verksamhet, volymer
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och funktioner som sker idag. Flera kök har även för liten volym måltider
per dag för att kunna bedriva en lönsam måltidsproduktion.
I tabell 1 på sidan 8 ovan, framgår kökslokalernas status vid de aktuella
landsbygdsskolor som fortsatt ska bedriva grundskoleverksamhet.
Kökslokalerna vid grundskolorna Endre, Vänge, Kräklingbo, Eskelhem,
Stånga och Öja samt Fårösundsskolan med högstadium, är samtliga i stort
behov av insatser. Kökslokalerna vid Stenkyrka och Sanda grundskolor har
god standard på lokalen, men med för liten bruksyta eller för liten volym.
Med bakgrund i rådande förutsättningar ovan, så föreslår utredningen att
flera kök avvecklas och ställs om till mottagnings- eller serveringskök. Här
blir en påverkan av BUN:s beslut på ett eller flera sätt, men exakt på vilket
sätt blir ju tydligt först när BUN och regionen tagit fram en inriktning för,
vilken köks- och/eller serveringslösning som ska vara aktuell för
landsbygdsskolorna i beslutet.
Den påverkan och konsekvenser som blir tydligt i förslagen till lokalisering
och produktion, innebär också möjlighet till val och olika nivå när det gäller
investeringar samt bland annat bemanning personal i köken, årlig
driftkostnad i köken, samt årlig avgift för livsmedelstillsyn.
Av BUN:s beslutsunderlag från 2020-12-15, framgår att en tioårig
investeringsplan ska tas fram som inkluderar planerat underhåll för samtliga
aktuella landsbygdsskolor. Denna plan bör då naturligt omfatta även
insatser och planerat underhåll i skolornas kökslokaler, samt relaterat beslut
om vilken köks- och serveringslösning som ska finnas på vardera skolan.
När det gäller utredningens tre förslag till organisation och tillhörighet för
regionens samlade måltidsverksamhet och försörjning, så bedöms dessa
inte påverkas av BUN:s beslut i någon större omfattning. Oavsett
organisationstillhörighet så är det reviderad och beslutad mat- och
måltidspolicy samt inriktning för måltidsverksamheten, som för aktuell
nämnd ytterst ska utgöra styrning för och i aktuellt måltidsuppdrag.
Parallellt med BUN:s beslut föreslår DD att:
- ett helhetsperspektiv fortsatt upprätthålls när det gäller regionens
måltidsverksamhet, såväl organisation som lokalisering av produktion. Detta
för att förebygga suboptimering och enskilda händelser som genererar icke
motiverade investeringar eller satsningar.
- att en inriktning fastläggs till en framtida modern måltidsproduktion och
lokalisering som genomsyras av högt resursutnyttjande, inkluderat
landsbygdsskolors måltidslösningar.
- att en tydlig plan tas fram för hur kommande köksstrukturomvandling i
regionen ska ske.
De förslag till nästa steg som framgår av slutsats i utredningens Slutrapport
sidan 55, kvarstår i övergripande som modell för det fortsatta arbetet.
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