Kallelse, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)

Nämndmöte, onsdag den 13 februari 2013

Vid förhinder v g kontakta Helena Wottle, tfn: 0498-269444, e-post: helena.wottle@gotland.se

Tid:
Plats:

kl. 9.00 – 16.30
Ösel, rådhuset, Visborg

Ärenden

1.
2.
3.

Mötets öppnande

Ärende

Val av justerare och tidpunkt för justering

Beslut

Godkännande av dagordning

Beslut

4.

Äskande om medel för tio utbildningsplatser på Gotlands folkhögskola

Beslut

5.

Hemställan om överföring av ej förbrukade investeringsmedel för våren 2012

Beslut

6.

Körkortsutbildning vård- och omsorgsprogrammet

Beslut

7.
8.

Motion M – Demokrati i skolan

Beslut

Motion M – Rekrytering till grundläggande militär utbildning (GMU) på gymnasiet

Beslut

9.

Remissvar SOU 2012:72 Folkbildningens samhällsvärden – En ny modell för statlig utvärdering

Beslut

10.

Ny delegationsordning för nämnden

Beslut

11.

Beslutsattestanter GVF (inkl delegation)

Beslut

12.

Konsekvensbeskrivning NIU – återrapportering till RS

Beslut

13.

Skolriksdag 2013

Beslut

14.

Årsredovisning och bokslut 2012

Beslut

15.

Information från förvaltning:
i.
IT-kostnader (enligt uppdrag §106)
ii.
Individuella alternativet
iii.
Filmkluster Fårösund
iv.
Medarbetarenkät 2012
v.
Beslutet kring yrkeshögskoleansökningarna (YH-myndigheten)
vi.
Kommunikation GVF/GVN (rektorer) c:a klockan 15.00

Rapport

Kommentar

Enligt au:s förslag
(kompletteringar). Bilaga, s 3
Enligt au:s förslag. Bilaga, s 5
Enligt utbildningschefens
förslag. Bilaga, s 6
Enligt au:s förslag. Bilaga, s 7
Enligt au:s förslag. Bilaga, s 10
Reviderad handling.
Sammanfattning och remissvar
finns i bilaga s 12. Länk till hela
SOU-rapporten:
http://www.regeringen.se/cont
ent/1/c6/20/27/31/38e66996.p
df
Reviderad i enlighet med au:s
förslag. Bilaga, s 20
Ny handling. Bilaga, s 38
Efter revideringar, enlighet au:s
förslag. Bilaga, s 42
Enligt au:s förslag. Bilaga s 46
Handlingar tillhanda måndag
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Bilaga s 47
–
Bilaga s 50
–
Bilaga s 54
–

16.
17.
18.

Information från samverkan

Rapport

Delegations- och anmälningsärenden

Rapport

19.

Mötets avslutande

Övriga frågor

Per Edman, ordförande

Ärendenr GVN 20XX/xx

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2012-12-12

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Äskande om medel för tio utbildningsplatser vid
Gotlands folkhögskola
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag till beslut

Förvaltningschefen föreslår att:
GVN beslutar i enlighet med au:s förslag från den 29 januari.
Sammanfattning

Under de senaste åren har vi på Gotlands folkhögskola haft ett ökat söktryck
till den allmänna linjen. Allmänna linjen motsvarar studier på gymnasienivå
och ger behörighet till högskolestudier för dem som vill och kan söka sig
vidare.
Sedan ett och ett halvt år tillbaka rekryterar Arbetsförmedlingen (AF)
arbetslösa ungdomar till så kallad studiemotiverande folkhögskoleutbildning.
Samarbetet med AF har utvecklats på ett mycket positivt sätt. Flertalet av dessa
ungdomar väljer att gå vidare i ordinarie studieprogram. Problemet är att
folkhögskolan saknar utbildningsplatser och redan nu har svårigheter att ge
ungdomarna en ordinarie plats för fortsatta studier. Svårigheten ökar ytterligare
under 2013. Det känns väldigt otillfredsställande att meddela AF att det är fullt
och att vi inte kan ta emot fler ur denna grupp. För att lösa problematiken
skulle folkhögskolan behöva ytterligare tio utbildningsplatser på allmänna
linjen.
Kostnaden för en utbildningsplats är 1 670 kr/vecka gånger 32 veckor vilket
innebär 53 440 kr för en helårsplats. För att klara behoven under 2013 skulle vi
behöva förstärka och utöka med tio utbildningsplatser vilket motsvarar en
kostnad på 534 000 kr.
Bakgrund

I samband med att regionstyrelsen den 1 november 2012 behandlade Region
Gotlands strategiska plan och budget 2013-2015, beslutade RS att ge gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden ett ramtillskott speciellt för vuxenutbildningen
och åtgärder för att hjälpa långtidsarbetslösa att komma i arbete.

Besöksadress Regementsgatan 6

E-post registrator-gvf@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (2)

Gymnasie- och
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Ärendenr GVN 20XX/xx

Region Gotland

Bedömning

Förvaltningens samlade bedömning och motivering av förslaget till beslut.
Jan Holmquist
Utbildningschef

2 (2)

Ärendenr GVN 20XX/xx

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2013-01-08

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Hemställan från Gotlands folkhögskola

Gotlands folkhögskola hemställer om överföring av 190 000 kronor gällande ej
förbrukade investeringsmedel för verksamhetsåret 2012.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag till beslut

AU har beslutat att:
• Punkten utgår och integreras i årsbokslutet tillsammans med andra
önskemål om överföring av investeringsmedel.
Sammanfattning

Gotlands folkhögskola (GFHSK) tillhörande gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen hade inför 2012 äskat investeringsmedel för
flera olika insatser. GFHSK har inte genomfört en del av de nödvändiga
åtgärder som var planerade under 2012 och för vilka investerings/projektmedel
var avsatta.
Investeringarna gäller såväl inventarier och utrustning på anläggningarna och
internaten i såväl Hemse och Fårösund och nödvändig utrustning för den
pedagogiska verksamheten.
Flera olika skäl har gjort att processerna försenats och att genomförandet har
skjutits upp. Eftersom behoven kvarstår och investeringarna planeras ske
under årets första månader, hemställer GFHSK om att får överföra dessa
projektmedel till verksamhetsåret 2013.
Bedömning

Förvaltningens samlade bedömning och motivering av förslaget till beslut.
Jan Holmquist
Utbildningschef
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Ärendenr GVN 2013/9

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2013-01-22

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Körkortsutbildning för elever på vård- och
omsorgsprogrammet (VO)
GVN AU § 109

Förslag till beslut

Med hänsyn till vård- och omsorgsutbildningens betydelse för regionen ger
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utbildningschefen i uppdrag att ta
upp kostnaden för en körkortsutbildning på VO i 2014 års budgetäskande.
Bakgrund

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har, i GVN AU §109, fått i
uppdrag att undersöka möjligheterna till körkortsundervisning vid vård- och
omsorgsprogrammet. Den möjlighet som tidigare fanns att anordna
körkortsutbildning inom ramen för gymnasieskolans ordinarie kursutbud
försvann i och med den nya gymnasiereformen (GY11). Enda möjligheten i
dag är att skolan anordnar teorilektioner i anslutning till skoldagen och
sponsrar en del av elevernas körlektioner. Ett sådant erbjudande måste vara
frivilligt eftersom det ligger utanför det som är skolans skyldighet. På grund av
gymnasiereformen finns ett glapp och det medför att två årskurser (ca 30
elever) föreslås få körkortsutbildning våren 2014. Kommande år beräknas
antalet elever till ca 15 per år. Efter 2014 genomförs körkortsutbildningen
under våren av elever i årskurs 2.
Förvaltningen beräknar kostnaderna enligt följande:
10 körlektioner samt teori
Total kostnad för årskurs 2 och 3 våren 2014 (30x7000)
Totalkostnad årskurs 2 våren 2015
Jan Holmquist
Utbildningschef
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Ärendenr GVN 2013/5

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2013-01-21

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Motion – demokrati i skolan
Rs 2012/732
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag till beslut

Med hänvisning till tidigare nämndbeslut och bifogad policy föreslår gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden att motionen avslås.
Bakgrund

Moderaterna skriver i motionen: ”Men, den gotländska kommunala
gymnasieskolan är stängd för allt annat än undervisning. Idag får vare sig
politiska partier, frivilligorganisationer eller ideella föreningar informera på
skolan”( Motion: Demokrati i skolan 2012-12-17).
Det är gymnasie- och vuxenutbildningens uppfattning att ovanstående citat
inte har någon förankring i verkligheten. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har avseende politisk information i skolan tagit följande policybeslut:
---------GVN § 52
GY – Policy politisk medverkan i gymnasieskolan

GVN § 24 / 2010-02-11
Au § 24 /2010-03-23
GVN § 37 / 2010-04-08--09
Au § 31 / 2010-04-20

Beskrivning
Från politiska ungdomsförbund har önskemål framförts att skolan borde
öppna upp ytterligare för politisk information, särskilt under valår. Man
upplever att man inte fått inbjudan till informationsträffar o dyl och
upplevelsen är att kontakten med gymnasieskolan inte varit helt oproblematisk.
Dokumentet, Politisk information i skolan, i sin helhet kan läsas på Skolverkets
hemsida.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade
• Att det i skolans policydokument skrivs in att skolorna rekommenderas
att temadag och skolval anordnas under valår.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2013/

Region Gotland

•
•

•
•

Skolorna uppmanas att göra någon form av insats under vårterminen
2010 riktat mot avgångseleverna som i år är förstagångsväljare.
Att skolorna rekommenderas att inte tillämpa den begränsning som
Skolverket skriver om i sin rapport under 4.1.5, ”Inbjudan får begränsas
till politiska partier som är representerade i riksdagen och fullmäktige”, utan att
alla partier behandlas lika.
Att affischering, som syftar till att informera om politiska aktiviteter,
får ske även utanför undervisningssammanhang med rektors tillstånd.
I övrigt hänvisa till Skolverkets dokument.

Jan Holmquist
Utbildningschef
Alf Nilsson
Stabschef

Bilagor:

Tjänsteutlåtande Policy för politiska ungdomsförbund i
gymnasieskolan 2010-04-01.
Skolverkets skrift Politisk information i skolan finns i länk:
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2377
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Motion: Demokrati i skolan
Ti": Regi onfullmäktige Gotland
Demokrati kräver kunskap om samhället, om demokratis ka processer, o m oli ka
aktörer. Demokra ti kräver debatt och dialog. Skolan är och ska vara en del av
samhället.
Men, den gotländska kommunala gymnasieskolan är stängd fö r a llt annat än
undervisning.
Idag får vare sig politiska partier, frivilligorganisationer eller ideella fören ing ar
informera på skolan.
Ett fri tt sa mhälle krä ver fri debatt! Det tjänar demokratin.
Därför yrkar vi:
A tt den gotländska ko mmunala gymnasieskolan öppnas för att politi ska partier,
frivilligorganisati oner och ideella föreningar ges mö jlighet att informera.
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Ärendenr GVN 2013/4

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Svar motion
Datum 2013-01-21

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Motion: Rekrytering GMU på gymnasieskolor
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår att motionen avslås.
Bakgrund

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ser det inte motiverat att
Försvarsmakten och den grundläggande militära utbildning (GMU) skulle ha
en särställning i förhållande till andra arbetsgivare som vill komma till skolan.
Det är också förvaltningens bedömning att tillträde till skolan är en fråga för
professionen och ansvarig rektor.
Många organisationer vill komma till skolan och det är något som välkomnas.
Hur det passar i förhållande till utbildningens innehåll och skolans
vägledningsansvar avgörs av den enskilda skolan. Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen har svårt att se att Försvarsmakten och GMU
genom ett politiskt beslut i Regionfullmäktige skulle ges företräde i förhållande
till andra aktörer på arbetsmarknaden.
Gymnasieskolan har dock ett tydligt ansvar när det gäller information om
utbildningar och arbetslivet efter avslutad gymnasieutbildning. Med anledning
av detta anordnas bl.a. framtidsdagen där Försvarsmakten självklart är
välkomna att delta. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår
istället att Försvarsmakten och GMU, liksom alla andra organisationer, tar en
kontakt med enskilda skolor för en dialog om medverkan.
Jan Holmquist
Utbildningschef
Alf Nilsson
Stabschef
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vv.tf'"moderaterna
Visby 2012-12-17

Motion: Rekrytering GMU på gymnasieskolor
Till: Regionfullmäktige Gotland
Försvarsmakten har för några år sedan genomgått en modernisering som lite kort
innebär att mönstringen upphör och Försvarsmakten själv ska rekrytera blivande
personal. På Gotland finns enbart Försvarsmakten representerat av Hemvärnet,
således sköter Hemvärnet all rekrytering på Gotland. En rekrytering som även kan
vara ett yrkesval då detta är det första steget på en karriär inom Försvarsmakten.
Då är det väldigt märkligt att Hemvärnet vägras att släppas in på kommunala
Gymnasieskolor på Gotland . Att upplysa ungdomarna om denna möjlighet kan
hjälpa till att minska arbetslösheten på Gotland. Aktiviteter i upplysande syfte skall
ske under elevernas fritid dvs raster och även efter lektionstid.
Därför yrkar jag:
aH Region Gotland ser till att Hemvärnet får tillträde till allmänna utrymmen vid

Gymnasieskolorna på Gotland

Robin Storm
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Ärendenr GVN 20XX/xx

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp remissvar
Datum 4 februari 2013

Remissvar från Region Gotland/Gotlands folkhögskola
Avseende SOU 2012:72 Folkbildningens samhällsvärden – En

ny m odell för statlig utvärdering
Inledning

RG/Gotlands folkhögskola välkomnar utredningen och kommenterar en del
av svaren i betänkandet från utredningen. Att försöka finna former som kan
tydliggöra folkbildningens samhällsvärden, tror vi är av yttersta vikt. I
betänkandet slås det fast att denna kunskap behöver fördjupas;
Utöver den kunskap och de färdigheter som förvärvas, fungerar folkbildningen även som ett
socialt sammanhang av stor betydelse för många människor. Förutom nyttan för individerna
kan den här typen av bildningsprocesser även resultera i en samhällsnytta i form av högre
delaktighet i kulturliv, demokrati och arbetsliv.
Kunskapen om hur folkhögskolor och studieförbund förmår leva upp till de förväntningar
som är knutna till statsbidraget behöver emellertid fördjupas. Den statliga styrningen av
folkbildningen genomgick år 1991 en omfattande organisatorisk förändring, genom att
Skolöverstyrelsen lades ned och ersattes av den ideella föreningen Folkbildningsrådet. Staten
skulle fortsättningsvis endast fastställa syftena för bidragsgivningen, medan folkbildningens
egna aktörer skulle besluta om målen för verksamheten.
•

RG/Gotlands folkhögskola är övertygade om att folkbildningen
och särskilt folkhögskolan med sin unika möjlighet att erbjuda
alternativa utbildningsvägar för unga och äldre utgör en ännu
inte fullt utnyttjad resurs i det svenska samhället. Att
systematiskt utvärdera och försöka kartlägga dess
samhällsvärden kommer sannolikt att stärka folkhögskolornas
roll och betydelse.

2.3 Folkbildningens effekter

Utredningen återkommer vid upprepade tillfällen till folkbildningens värden
och samhällseffekterna av den verksamhet som finansieras med statliga medel;
En fråga som tillmätts större uppmärksamhet under senare år är vilka samhälleliga effekter
som kan knytas till folkbildningen. Intresset för folkbildningens effekter kan dels ses som en
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vuxenutbildningsförvaltningen
Region Gotland

följd av mer ansträngda offentliga finanser, men också som en följd av en generellt sett ökande
betoning på utvärdering i samhället i dag.
Låter det sig då göras att mäta folkbildningens effekter? Frågan är komplicerad eftersom
effekterna av en specifik utbildning kan vara svåra att härleda och isolera från andra
faktorer. Folkbildningens effekter utgör med andra ord inte någon storhet som låter sig
fastställas med exakthet. Detta innebär inte att det är meningslöst att mäta folkbildningens
effekter; även avgränsade studier av folkbildningens effekter kan bidra med viktig kunskap
om folkbildningens verksamhet. I de aspekter där folkbildningens samhällseffekter går att
mäta kan de dessutom bidra till att synliggöra folkbildningens arbete, och därigenom
kvalificera och nyansera argumentationen för det fortsatta stödet till folkbildningen.
•

RG/Gotlands folkhögskola välkomnar förslagen i utredning om
en anslutning till de nationella databaserna för att över tid kunna
mäta betydelsen både ur ett individuellt och ett samhälleligt
perspektiv. Utredningen hänvisar till en samhällsekonomisk
studie som man låtit genomföra;

Med syftet att lyfta fram fler exempel på hur effekterna av folkbildningen kan studeras har
Folkbildningsutredningen låtit genomföra en samhällsekonomisk studie, i vilken de
principiella motiven för statligt stöd till folkbildningen analyseras. Rapportförfattarna utgår
från normativ välfärdsteori, och analyserar folkbildningens möjliga samhällsekonomiska
effekter utifrån huvudsakligen kvalitativa grunder.
I rapporten konstateras bland annat att sammansättningen av deltagarna i folkhögskolornas
allmänna kursers har förändrats under senare år. Andelen yngre deltagare, individer med
utländsk bakgrund och personer med någon form av funktionsnedsättning har ökat.
Förändringen kan tyda på att folkbildningen blivit bättre på att fånga upp individer som av
olika skäl inte deltar i det formella utbildningssystemet. Denna effekt kan betecknas som
positiv både för de enskilda individerna och för samhället. Att fler människor ges möjligheten
att läsa upp till gymnasiekompetens kan på längre sikt generera en högre bruttolön för de
individer som berörs, och därmed högre välfärdseffekter. Vidare kan folkbildningen bidra till
att förebygga ohälsa genom att individer är kulturellt aktiverade och socialt aktiva.
Särskilt intressant är iakttagelsen: ... att folkbildningen, för att generera
störst möjliga samhällseffekt, når ut till de personer som verkligen
behöver den. Här spelar särskilt folkhögskolorna en viktig roll, genom
att i stor utsträckning attrahera personer med låg utbildningsnivå.
3 Statens stöd och styrning
3.1 Folkbildningsanslagets syften och verksamhetsområden

Utredningen föreslår att: … att de fyra syftena behålls i sin nuvarande form, medan
verksamhetsområdena tas bort. Enligt utredningen uttrycker syftenas nuvarande
detaljeringsnivå väl den styrning av områden och tema som statsmakterna åsyftar inom
ramen för folkbildningens självstyre.
• RG/Gotlands folkhögskola instämmer i utredningens förslag att
slopa verksamhetsområdena och bara låta statens syften vara
vägledande och styrande. I kapitlet kommenterar utredaren
Folkbildningsrådets roll och verksamhet. RG/Gotlands
folkhögskola väljer att inte kommentera utan att istället
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uppmärksamma den av medlemsorganisationerna initierade
utredningen om Folkbildningsrådets organisation, finansiering
och styrning.
RG/Gotlands folkhögskola menar att det är av yttersta vikt att kvalitativa
kriterier arbetas fram för att säkerställa att såväl de statliga pengarna liksom de
regionala används på ett sätt så att de tjänar statens syften.
Regeringen förespråkade i folkbildningspropositionen 2006 att ett systematiskt
kvalitetsarbete behöver utvecklas på alla nivåer inom folkbildningen. Man
framhöll att ”kvalitativa kriterier behöver tillföras de modeller för fördelning av
statsbidrag som tillämpas på olika nivåer inom folkbildningen”. I samma
folkbildningsproposition nämnde regeringen även exempel på kvalitativa
kriterier som kunde vara intressanta att analysera.
• Utredningen pekar på några indikatorer som skulle vara
intressanta att involvera i en framtida utvärdering. RG/Gotlands
folkhögskola välkomnar förslaget.
Några exempel på mer komplexa indikatorer som skulle kunna komma ifråga för framtida
statliga utvärderingar har hämtats från aktuell forskning och innefattar
- Samhällsnytta
- Individutveckling
- Socialt kapital
- Kulturell delaktighet
Folkbildningsutredningens förslag

I direktivet anges att kommande statliga utvärderingar av folkbildningen ska
göras såväl på ett övergripande plan som i form av fördjupningar inom
avgränsade områden. De ska utföras av aktörer som är oberoende gentemot
den verksamhet och de aktörer som ska utvärderas. Utvärderingarna ska även
göras långsiktigt och med frekventa intervall. Utifrån bland annat dessa
utgångspunkter har utredningen formulerat sitt förslag som redovisas nedan.
I enlighet med de riktmärken för kommande statliga utvärderingar av
folkbildningen som Folkbildningsutredningen diskuterat ska ett nytt
utvärderingssystem kännetecknas av oberoende och (fler)vetenskaplighet samt
fungera som ett relevant underlag för politiskt beslutsfattande. Det senare
innebär bland annat att såväl studieförbund som folkhögskolor systematiskt
ska inkluderas i studierna. För att komma till rätta med de svagheter som
behäftat tidigare utvärderingar bör den nya generationen utvärderingsstudier
enligt utredningen även knytas tydligare till de fyra syften som riksdagen
beslutat om gällande statsbidraget för stöd till folkbildningen.
Folkbildningsutredningen förordar att kommande utvärderingar av
folkbildningen genomförs av två statliga analysmyndigheter, vars uppdrag ges
av en interdepartemental arbetsgrupp.
Den interdepartementala arbetsgruppen bör vara sammansatt utifrån de
politikområden där folkbildningens samhällsvärden i första hand förväntas bli
realiserade, såsom utbildning, arbetsmarknad, kultur, folkhälsa och
civilsamhälle. Gruppen bör ledas av en ordförande som är oberoende
gentemot folkbildningens intressen.
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•

RG/Gotlands folkhögskola stöder förslaget om en oberoende och
kontinuerligt återkommande utvärdering samt förslaget om en
interdepartemental arbetsgrupp.

5.4.1 Separat utvärdering av studieförbund och folkhögskolor

Folkbildningsutredningen föreslår att en åtskillnad görs mellan studieförbund
och folkhögskolor i kommande statliga utvärderingar av folkbildningen.
Landets studieförbund och folkhögskolor bedriver verksamhet som i stor
utsträckning skiljer sig åt vad gäller deltagare och inriktning. Såtillvida samlar
studieförbunden i större utsträckning något äldre deltagare, ofta personer med
akademisk utbildning, medan deltagarna i folkhögskolornas verksamhet har en
lägre genomsnittsålder, deltar i längre utbildningar och oftare saknar en
akademisk utbildning. Utredningen menar att framtida utvärderingar av
folkbildningen i större utsträckning bör ta fasta på skillnaderna i
folkhögskolornas respektive studieförbundens verksamhet, och att dessa därför
bör utvärderas som separata enheter.
• RG/Gotlands folkhögskola välkomnar en uppdelning i
utvärderingen för att tydliggöra samhällseffekter.
5.4.2 Myndigheter som föreslås utvärdera folkbildningen

Folkbildningsutredningen föreslår att Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, får till uppdrag att utvärdera framför allt
de utbildnings- och arbetsmarknads politiska värden som folkbildningen
förväntas skapa. Vidare föreslår Folkbildningsutredningen att Myndigheten för
kulturanalys får till uppgift att utvärdera framför allt det samlade
kulturuppdraget för folkbildningen, det vill säga den kulturverksamhet som
bedrivs av såväl studieförbund som folkhögskolor
•

RG/Gotlands folkhögskola har inga synpunkter på val av
myndigheter, åtagandet kommer dock att kräva att dessa
myndigheter förvärvar erforderliga kompetenser.

Folkbildningsutredningen föreslår att Folkbildningsrådet får ett förtydligat
uppföljningsansvar, som bättre kan fungera som underlag för regeringens
redovisning till riksdagen. Inom ramen för ett sådant förtydligat
uppföljningsansvar bör Folkbildningsrådet vidareutveckla sitt arbete med den
årliga skrivelsen om folkbildningens samhällseffekter, dels i förhållande till
syftena för anslaget, dels med avseende på statsmakternas intentioner att
folkbildningen bör nå ut till nya medborgargrupper. För att öka transparensen i
den decentraliserade självstyrelsen bör rådet också redovisa sin bedömning av
inkomna ansökningar om statsbidrag från nya organisationer. Vidare bör
Folkbildningsrådet ange vilka effektiviserings- och rationaliseringsåtgärder man
vidtagit för att frigöra mer resurser från administration till lokal
folkbildningsverksamhet. I det sammanhanget bör man också ange hur man
utvecklat säkerheten i sina kontrollrutiner för utbetalningar av anslaget.
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RG/Gotlands folkhögskola menar att förslaget om ett förtydligat
uppföljningsansvar, samt vidhängande förslag för folkbildningsrådet bör
stämmas av mot det utredningsförslag till organisation och styrnings som
medlemsorganisationerna presenterar under våren.
Jan Holmquist, utbildningschef
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SOU 2012:72 Folkbildningens samhällsvärden
Utdrag ss 9-12
…

Sammanfattning
Sverige har en mer än hundraårig tradition av folkbildning i form av folkhögskolor och
studieförbund. Dessa upprättades självständigt av olika folkliga organisationer och har åtnjutit
betydande ekonomiskt statsstöd. När folkhögskolekurser, studiecirklar och olika estetiska
arrangemang fungerar som bäst har de förutsättningar att skapa öppna, demokratiska och
kulturella rum för bildning. Där kan människor, var för sig och tillsammans, utveckla kunskaper,
förhållningssätt, tillit och självkänsla. Utöver den kunskap och de färdigheter som förvärvas,
fungerar folkbildningen även som ett socialt sammanhang av stor betydelse för många
människor. Förutom nyttan för individerna kan den här typen av bildningsprocesser även
resultera i en samhällsnytta i form av högre delaktighet i kulturliv, demokrati och arbetsliv.
Kunskapen om hur folkhögskolor och studieförbund förmår leva upp till de förväntningar som
är knutna till statsbidraget behöver emellertid fördjupas. Den statliga styrningen av folkbildningen
genomgick år 1991 en omfattande organisatorisk förändring, genom att Skolöverstyrelsen lades
ned och ersattes av den ideella föreningen Folkbildningsrådet. Staten skulle fortsättningsvis
endast fastställa syftena för bidragsgivningen, medan folkbildningens egna aktörer skulle besluta
om målen för verksamheten.
Den stora frihet som råder med målstyrning aktualiserar behovet av utvärdering för att säkerställa
att verksamheten uppfyller de syften som avsetts. Folkbildningen utvärderas i dag på tre olika
nivåer; dels av folkhögskolorna och studieförbunden själva, dels av Folkbildningsrådet, och dels
genom statliga och ibland kommunala utvärderingar. Genom regelbundet återkommande statliga
utvärderingar avses att ge en fördjupad bild av verksamheten inom folkhögskolor och
studieförbund. De statliga utvärderingarna ska ta sikte på folkbildningens roll i samhället, för att
därigenom bedöma om motiven för samhällets stöd till folkbildningen kvarstår 1. Sedan 1991, då
folkbildningen omorganiserades, har två omfattande statliga utvärderingar genomförts, 1996 och
2004. Regeringen har under senare år påtalat behovet av en mer begränsad, regelbundet
återkommande statlig utvärdering av folkbildningen 2. Vidare bör utvärderingen genomföras av
en aktör som står oberoende i för-hållande till folkbildningen. Detta var också en av
utgångspunkterna vid tillsättandet av Folkbildningsutredningen 2011.
Av direktivet framgår att Folkbildningsutredningen ska utvärdera och analysera i vilken
utsträckning de syften som har beslutats för statsbidraget har uppnåtts3. I enlighet med de
avgränsningar som gjorts har utredningen i strikt mening inte genomfört någon egen utvärdering
av folkbildningen. Istället har utredningen haft att bedöma i vilken utsträckning tidigare
utvärderingar av folkbildningen ägnas åt denna fråga. Folkbildningsutredningens slutsats är att
hittillsvarande utvärderingar av folkbildningen inte har uppmärksammat folkbildningens
syftesuppfyllelse i tillräckligt stor utsträckning. De hittillsvarande statliga utvärderingarna har
genomförts alltför sällan, och tagit stora resurser i anspråk, tidsmässigt och ekonomiskt. Trots
detta har utvärderingarna inte kunnat redovisa effekterna eller nyttan av folkbildningens samlade
1
2
3

SOU 2004:30, s. 324.
Prop. 2005/06:192, Lära, växa förändra. Regeringens folkbildningsproposition
Dir. 2011:93, Utvärdering av det statliga stödet till folkbildningen

verksamhet på en övergripande nivå. Något hårdraget gör Folkbildningsutredningen
bedömningen att de tidigare utvärderingarna koncentrerat sig mer på formerna för, än på
resultaten av, folkbildningens verksamhet.
I förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen anges att bidraget avser att 1) stödja
verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin; 2) bidra till att göra det möjligt för
människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen; 3)
bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt
4) bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Utredningen konstaterar att de fyra syften som i dag anges för statsbidraget uppbär ett brett stöd
bland folkbildningens aktörer. Representanter för såväl studieförbund som folkhögskolor har vid
möten med Folkbildningsutredningen gett uttryck för att de syften som anges för statens stöd till
folkbildningen fungerar väl. Utredningen vill därför förorda att de fyra syftena behålls i sin
nuvarande form. Enligt utredningen uttrycker syftenas nuvarande detaljeringsnivå väl den
styrning av områden och tema som statsmakterna åsyftar.
År 2011 fick Folkbildningsrådet ett regeringsuppdrag att lämna förslag på nya
verksamhetsområden, med utgångspunkten att antalet verksamhetsområden skulle reduceras.
Folkbildningsrådet inhämtade i samverkan med sina medlemmar synpunkter från studieförbund
och högskolor, och konstaterar i sin skrivelse till regeringen att verksamhetsområdena skapat en
viss otydlighet i folkbildningens arbete. Bland annat av detta skäl föreslog Folkbildningsrådet att
verksamhetsområdena skulle avvecklas 4.
Utredningen ställer sig bakom Folkbildningsrådets förslag, och bedömer att en förstärkt tonvikt
på såväl syften som verksamhetsområden kan riskera att leda till en ökad detaljstyrning av
folkbildningen. Inom ramen för fyra i förväg angivna syften kan man enligt utredningens
uppfattning upprätthålla en principiellt rimlig balansgång mellan statens rättmätiga
styrningsintressen och folkbildningsorganisationernas självständighet.
Folkbildningsutredningen har även fått till uppdrag att överväga hur kommande statliga
utvärderingar av folkbildningen ska genomföras. Ett nytt utvärderingssystem bör enligt
Folkbildningsutredningen kännetecknas av oberoende och (fler)vetenskaplighet, samt fungera
som ett relevant underlag för politiskt beslutsfattande. Det senare innebär bland annat att såväl
studieförbund som folkhögskolor systematiskt ska inkluderas i studierna.
Folkbildningsutredningen föreslår att kommande statliga utvärderingar av folkbildningsanslaget
bör knytas tydligare till de fyra syften som riksdagen beslutat om gällande statsbidraget för stöd
till folkbildningen. Folkbildningsutredningen förordar även att kommande utvärderingar av
folkbildningen genomförs av två statliga analysmyndigheter, på uppdrag av en interdepartemental
arbetsgrupp. Den interdepartementala arbetsgruppen bör vara sammansatt utifrån de
politikområden där folkbildningens samhällsvärden i första hand förväntas bli realiserade, såsom
utbildning, arbetsmarknad, kultur, folkhälsa och civilsamhälle.
De myndigheter som Folkbildningsutredningen föreslår ska utvärdera det statliga stödet till
folkbildningen är Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk Utvärdering, IFAU,
samt Myndigheten för kulturanalys. Både IFAU och Myndigheten för kulturanalys har
expertkompetens inom utbildningsområdet, respektive kulturområdet. Vidare har båda
myndigheterna en väl uppbyggd analys- och metodkompetens. IFAU och Myndigheten för
4

Folkbildningsrådet (2011) ”Redovisning av regeringsuppdrag avseende verksamhets-områden i folkbildningsförordningen (1991:977), Dnr 2122011-090, 2011-11-15

kulturanalys framstår därför som väl lämpade för uppgiften att självständigt genomföra
utvärderingar av det statliga stödet till folkbildningen.
Folkbildningsutredningen vill vidare förorda att en åtskillnad görs mellan studieförbund och
folkhögskolor i kommande statliga utvärderingar av folkbildningen. Detta eftersom landets
studieförbund och folkhögskolor bedriver verksamhet som i stor utsträckning skiljer sig åt vad
gäller deltagare och inriktning.
Folkbildningsutredningen förordar att kommande statliga utvärderingar av folkbildningen
genomförs vart tredje år. Inom ramen för den statliga utvärderingen bör det finnas möjlighet att
göra tematiska nedslag och fördjupningar vid behov. Det huvudsakliga målet med den statliga
utvärderingen bör dock vara att som oberoende aktör i förhållande till folkbildningen skaffa en
överblick över den verksamhet som bedrivs, och bedöma huruvida den står i överensstämmelse
med de syften som anges för det statliga stödet till folkbildningen.
Folkbildningsutredningen föreslår slutligen att Folkbildningsrådet får ett förtydligat
uppföljningsansvar, som bättre kan fungera som underlag för regeringens syftesbaserade
redovisning till riksdagen. Inom ramen för ett sådant ansvar bör Folkbildningsrådet
vidareutveckla sitt arbete med den årliga skrivelsen om folkbildningens samhällseffekter, dels i
förhållande till syftena för anslaget, dels med avseende på statsmakternas intentioner att
folkbildningen bör nå ut till nya medborgargrupper. För att öka transparensen i den
decentraliserade självstyrelsen bör rådet också redovisa sin bedömning av inkomna ansökningar
om statsbidrag från nya organisationer. Vidare bör Folkbildningsrådet ange vilka effektiviseringsoch rationaliseringsåtgärder man vidtagit för att frigöra mer resurser från administration till lokal
folkbildningsverksamhet.
…
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Delegationsordning gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att besluta:
• att utifrån au:s förslag till revideringar fastställa delegationsordning för
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.
Sammanfattning

Enligt kommunallagen (1991:900) 6:33 får en nämnd delegera sin
beslutanderätt i visst ärende eller grupp av ärenden.
Ny skollagstiftning med skollag, gymnasieförordning och förordning om
vuxenutbildning föranleder en uppdatering av gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens delegationsordning

Jan Holmquist
Utbildningschef
Helena Wottle
Nämndsekreterare
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Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
1. Delegation av beslutanderätt
Med delegationsbeslut avses ett beslut som egentligen ska fattas av
nämnden, men där nämnden beslutat flytta över beslutanderätten till
någon annan, beslutet delegeras.
Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd delegera sin
beslutanderätt i ett visst ärende eller en grupp av ärenden. Beslut får
delegeras till ett utskott, till en ledamot eller ersättare eller till en
anställd hos kommunen.
I delegeringens natur ligger att ärenden av principiell karaktär inte skall
delegeras. Ett ärende, som vid fastställandet av delegeringsordningen
har betraktats som ett rutinärende, kan dock i en viss given situation få
en principiell betydelse. I sådant fall ankommer det på delegaten att
med eget yttrande överlämna ärendet till nämnden för beslut.
Den som är jävig i ett visst ärende får inte besluta i det eller ens delta
vid handläggningen. Bestämmelser om jäv finns i kommunallagen 6
kap 24-27 §§ samt i förvaltningslagen 11-12 §§. Om någon delegat är
jävig överlämnas ärendet för avgörande till närmaste chef eller nämnd.
2. Delegationens syfte
Delegering av beslutanderätten har två syften:
• att avlasta nämnden rutinärenden för att skapa utrymme för
mer omfattande behandling av betydelsefulla och principiella
ärenden, och
• att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att
beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.
3. Delegering av brådskande ärenden
I vissa fall kan det vara viktigt med snabba beslut. I kommunallagen 6
kap 36 § finns därför en regel om delegering i brådskande fall som ger
nämnd rätt att till ordförande eller någon ledamot som nämnden utser
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delegera beslut i brådskande ärende. Sådana be-slut måste anmälas vid
nästa nämndsammanträde.
4. Vad som inte kan delegeras
Enligt kommunallagen 6 kap 34 § får i följande slag av ärenden
beslutanderätten inte delegeras:
− ärenden som påverkar verksamhetens mål, inriktning,
omfattning eller kvalitet,
− framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden
med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av
fullmäktige har överklagats,
− ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
− ärenden som väckts genom medborgarförslag och som
överlåtits till nämnden samt
− vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter (tex i
socialtjänstlagen).
5. Vidaredelegation
Beslut som delegerats till förvaltningschefen kan av denne
vidaredelegeras till annan tjänsteman. Endast förvaltningschef har
möjlighet att vidaredelegera beslut. Beslutanderätt som av förvaltningschefen delegerats till en annan tjänsteman kan således inte vidaredelegeras av den tjänstemannen till ytterligare en annan tjänsteman. Rektor
får t.ex. inte vidaredelegera de beslutsbefogenheter förvaltningschefen
fastställer ska ligga på rektor.
Rektor kan dock enligt den nya skollagen 2 kap 10 § delegera till annan
att fatta somliga beslut. Det gäller beslut där rektor anges som
beslutsfattare direkt i lagtexten. Huvudmannen får inte fatta sådana
beslut som enligt skollagen ska fattas av rektor.
Både förvaltningschef och nämnd har möjlighet att vid behov återkalla
delegation eller genom eget handlande föregripa ett beslut som
vidaredelegerats. Delegaten å sin sida kan överlåta beslutanderätten till
nämnden i ett specifikt ärende av viktigare eller prejudicerande art även
om ärendet eller ärendegruppen är delegerad.
6. Ersättare för delegat
En vikarie träder in i den ordinarie befattningshavarens ställe och kan
fatta de beslut denne skulle ha fattat.
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7. Anmälan
Enligt kommunallagens 6 kap 35 § skall beslut som fattats med stöd av
delegering anmälas till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Besluten skall anmälas i samband med handläggning eller enligt
instruktion angiven i kolumnen Anm.kod (förklaras i Sammanställning
över delegations- och verkställighetsbeslut s 10, anmälan av
delegationsbeslut).
Anmälan ska innehålla:
−
−
−
−
−

ärendemening,
beslutsinnehåll,
beslutsfattare,
beslutsdatum, samt
vem som delgivits beslutet.

Under första halvåret 2013 kommer förvaltningen konstruera en digital
lösning för återrapportering av delegationsbeslut.
8. Delegering och verkställighet
Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från
nämnden till delegaten. I ärenden där det saknas utrymme för
självständiga bedömningar förekommer i stället verkställighet. Frågor
som är reglerade i lag och förordning leder ofta till beslut om
verkställighet. Det kan gälla många personalärenden, där det är
uppenbart att endast ett visst beslut får fattas. Ledighet vid sjukdom
och semester enligt lag är exempel på ärenden av rent verkställande art.
Interna frågor som rör inköp och fastighetsförvaltning kan oftast
betraktas som ren verkställighet. Detta under förutsättning att det finns
klara målsättningar för verksamhetens mål och inriktning och att det
rör sig om frågor där intresset för att överklaga med stöd av
kommunallagen inte är särskilt stort.
Gränsen mellan ren verkställighet och självständiga beslut är inte sällan
något flytande. En delegeringsordning skall dock inte omfatta ärenden
av rent verkställande art.
Verkställighetsbeslut, till skillnad från delegeringsbeslut, kan
vidaredelegeras i flera led.
Delegering innebär att beslutanderätten överförs från nämnden till
delegaten. Ett beslut kännetecknas bland annat av att det föreligger
alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa
överväganden och bedömningar. Vid verkställighetsbeslut finns det
inget utrymme för några självständiga bedömningar.
Verkställighetsbeslut utgör så kallad faktiskt handlande eller beslut av
rutinmässig beskaffenhet som regelmässigt fattas av olika
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befattningshavare i kraft av deras tjänsteställe. Verkställighetsåtgärder
kan inte laglighetsprövas enligt kommunallagen.
9. Överklagande av beslut
I de flesta fall har nämnden delegerat även yttranderätten över
delegationsbeslut som överklagats, detta framgår i
delegationsordningen. I annat fall ska yttranden till högre instanser,
t.ex. kammarrätten och skolväsendets överklagandenämnd, avges
genom beslut av nämnden. Delegatens yttrande ska dock även då
inhämtas av nämnden.
En av utgångspunkterna i den nya skollagen är att stärka barnens och
elevernas rättssäkerhet. Därför kan fler beslut än tidigare överklagas. I
skollagens 28 kap anges alla beslut som kan överklagas till
förvaltningsrätten eller Skolväsendets överklagandenämnd. De besluten
överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. Beslutet kan bara
överklagas av den som beslutet angår och om beslutet gått honom eller
henne emot.
Beslut som inte kan överklagas med förvaltningsbesvär kan överklagas
genom laglighetsprövning. Laglighetsprövning - även kallat
kommunalbesvär - innebär enbart en prövning av ett besluts laglighet
och bara den som är medlem i kommunen kan överklaga.

Bilaga:
2013-01-23

Förteckning delegations- och verkställighetsbeslut

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Region Gotland

Underlag:
Lagar och förordningar
Kommunallagen (1991:900)
Förvaltningslagen (1986:223)
Skollagen (2010:800)
Gymnasieförordning (2010:2039)
Förordning om vuxenutbildning (SFS 2011:1108)
Förordning om statsbidrag till folkbildningen (1991:977, ändringar t o m
2011:311)
Personuppgiftslagen (1998:204)
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Region Gotlands styrdokument
Reglemente gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2011-06-13
Regionstyrelsens delegationsordning 2007-05-31 (ändringar t o m 2012-08-28)
Arkivreglemente 1992-12-14
Attestreglemente 2005-11-28

5 (5)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2013-01-23

Förteckning delegations- och verkställighetsbeslut
A. Undervisnings- och elevärenden
A 1. Alla skolformer
Ärendenummer

A 1.1

Ärendebeskrivning

Lagrum etc

Typ
av
besl
ut

Anm
kod

Överklagas
till

FC

Del

1

-

Delegat/
beslutsfattare

Kommentar

A 1.2
A 1.3

Yttranden i Skolverkets
tillsynsärenden
Åtgärda brister i verksamheten
Läsårstider

SL 4:7
GyF 3:1-2

Re
FC

Del
Del

1
1

-

A 1.4

Åtgärder mot kränkande behandling

SL 6:6-10

SC

Del

1

-

Lagrum etc

Delegat/
beslutsfattare

Typ
av
besl
ut

Anm
kod

Överklagas
till

Kommentar

Del
Del/v
st
Del
Del
Vst
Vst
Vst

2

SÖN

Antagningsdelegerade svarar för
antagningen, på nämndens vägnar.
Delegaten fattar beslut såväl av
rutinmässig beskaffenhet som med hänsyn
till särskilda eller synnerliga skäl. Beslut får
överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd.

Se även SL 4:8 Rutiner för klagomål.
Terminstider beslutas av huvudman. Alla
lovdagar kan beslutas av rektor.
Anmälan enl §§ 7-8, 10 (…rektor skyldig
anmäla detta till huvudman… (som) är
skyldig att skyndsamt utreda..). Ref till BEO
2012-04-12.

A.2. Gymnasieskolan
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

A 2.1

Beslut om antagning till åk 1

A 2.2

Beslut om behörighet och mottagande

A 2.3

Urval och antagning till särskild
variant och riksrekryterande utb
Urval och antagning PRIV
Mottagande i första hand
Mottagande i andra hand
Synnerliga skäl till antagning till

A 2.4
A 2.5
A 2.6
A 2.7

SL 15:12
GyF 7:1-3, 5,
7
SL 16:36,
SL 17:14, 19,
21,
SL 29:2-5
GyF 12:11
GyF 5:8, 16,
26

An

Del/v
st
Vst

GyF 6:1-2,

1

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

A 2.8

yrkesintro/individuellt alt.
Yttrande/beslut om skolgång i annan
kommun

2013-01-23

SL 16:43-44
SL 16:47
SL 17:11

Vst
Del
Vst

SL 16:48

2

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

A 2.9

Överklagande:
Yttrande vid överklagande

A 2.10

Beslut om antagning vid senare
tidpunkt eller byte av studieväg.
Fördelning av elever på inriktningar i
högre årskurs då inriktningsgaranti ej
medgivits.
Beslut om undervisningstimmar för
kurs och fördelning över läsåret.

A 2.12
A 2.13
A 2.14
A 2.15

A 2.16
A 2.17
A 2.18
A 2.19
A 2.20
A 2 .21
A 2.22

Beslut att elev ska hålla sig med
enstaka egna hjälpmedel
Beslut att en elevs utbildning på ett
nationellt program till sitt innehåll får
avvika från vad som annars gäller för
programmet, om särskilda skäl finns.
Beslut att utbildningen för en elev får
fördelas över längre tid än tre läsår.
Beslut att förlänga
preparandutbildning till två år, om
synnerliga skäl finnes.
Beslut att introduktionsprogram inte
omfattar heltidsstudier
Beslut om plan för utbildningen på
introduktionsprogram
Beslut att skolförlägga hel
yrkesintroduktion
Beslut om kurser som erbjuds som:
− programfördjupning
− individuellt val
Beslut att arbetsplatsförlagt lärande
(APL) ska finnas på högskoleförberedande program, och i vilken
omfattning

2013-01-23

Lagrum etc

Delegat/
beslutsfattare

Typ
av
besl
ut

Anm
kod

Överklagas
till

SL 28:12
(punkt 7 eller
13)
GyF 7:8-9

An

Del

1

-

Re

Del

2

-

GyF 7:6

Re

Vst

-

-

GyF 4:22

Re

Del

2

-

SL 15:17

Re

Del

1

-

SL 16:14

Re

Del

2

-

SL 16:15
GyF 9:7
SL 17:5

Re

2

Re

Del
Del
Del

2

-

SL 17:6

Re

Del

2

-

SL 17:7

Re

Del

2

-

GyF 6:5

Re

Del

2

-

GyF 4:6
GyF 4:7
GyF 4:12

Re

Del
Del
Del

Re

3

2
1

-

Kommentar

Huvudmannen ska kunna redovisa hur
eleven fått sin garanterade
undervisningstid.

Rektors beslut: läs i ref §.
AU:s förslag delegeras ej.

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

2013-01-23

Lagrum etc

Delegat/
beslutsfattare

Typ
av
besl
ut

Anm
kod

Överklagas
till

Kommentar

Om utbildningen skolförlagts ska
huvudmannen vidta åtgärder för att den så
snart som möjligt förläggs till en
arbetsplats. AU:s förslag delegeras ej.
Enligt särskilda bestämmelser i lagtext.
Ansvaret så reglerat i lagtext att ingen
delegation behövs.

A 2.23

Beslut att undervisning motsvarande
det arbetsplatsförlagda lärandet
förläggs till skolan.

GyF 4:13

Fc?

Del

1

-

A 2.24

Beslut om avstängning av elev

SL 5:17-21

Re

Del

1

FD

Beslut om vissa ansökningar till Skolverket delegeras ej, se tex SL; 16:9 (särskild variant),13 (avvikelser i nationellt program),15 (kortare tid än 3 år), 45 (riksrekryterande),
17:20 (riksrekryterande PRIV), GyF; 1:6 (ny kurs), 5:4 (särskild variant), 5:14 (riksrekryterande),5:28 (NIU). Detta gäller även ansökningar som rör vuxenutbildning (Komvux
och SFI).
Beslut om Erbjudande av viss utbildning SL 16:12 (inriktningsgaranti) delegeras ej. Se även GyF 7:6.

A 3. Kommunal vuxenutbildning
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum etc

Delegat
beslutsfattare

Typ
av
besl
ut

Anm
kod

Överklagas
till

A 3.1

Beslut om avstängning av elev

SL 5:17-21

Re

Del

1

FD

A 3.2

Beslut att böcker och andra lärverktyg
ska anskaffas av eleverna själva eller
erbjudas till självkostnadspris.
Beslut att upphörande av utbildning
för elev och på nytt bereda sådan
utbildning om särskilda skäl finns.
Beslut om mottagande av elev till
gymnasial vuxenutbildning.
Beslut om mottagande av sökande
från annan kommun
Beslut om vilka nationella kurser som
ska ges.
Beslut om att anordna
arbetsplatsförlagt lärande.

SL 20:7

Re

Del

1

-

SL 20:9

Re

Del

1

SÖN

SL 20:13, 2223
SL 20:14, 2122
VuxF 2:9

Re

Del

2, 3

SÖN

Re

Del

2,3

SÖN

Re

Del

2,3

-

VuxF 2:27

Re

Del

2,3

-

A 3.3
A 3.4
A 3.5
A 3.6
A 3.7

4

Kommentar

Avstängning ska utredas (VuxF 7:4).
Ansvaret så reglerat i lagtext att ingen
delegation behövs.
För vägledning hänvisas till
Skolinspektionens riktlinjer.

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2013-01-23

A:3.8

Ansvar för upphandling av
Re Komvux
utbildningar
Beslut om ansökningar till Skolverket i olika frågor delegeras ej, se t ex VuxF 2:5 (ny kurs inom vuxutb).

A 4. Utbildning i svenska för invandrare
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum etc

Delegat/
beslutsfattare

Typ
av
besl
ut

Anm
kod

Överklagas
till

A 4.1

Beslut om avstängning av elev

SL 5:17-21

Re

Del

1

FD

A 4.2

Beslut om avgift medförande en
obetydlig kostnad och att elev ska
hålla sig med enstaka egna
lärverktyg.
Beslut om att utbildningen kan
minskas till mindre än 15 timmar per
vecka om eleven begär detta.
Beslut om mottagande av elev till
utbildning i svenska för invandrare.
Beslut om upphörande av utbildning
för elev och att på nytt bereda sådan
utbildning om särskilda skäl finns.
Beslut om vilka nationella kurser som
ska ges.
Beslut om att anordna
arbetsplatsförlagt lärande.

SL 22:5

Re

Del

1

-

SL 22:6

Re

Del

1

-

SL 22:15

Re

Del

2,3

SÖN

SL 22:16-17b

Re

Del

1

SÖN

VuxF 2:9

Re

Del

2,3

-

VuxF 2:27

Re

Del

2,3

-

Lagrum etc

Delegat/
beslutsfattare

Typ
av
besl
ut

Anm
kod

Överklagas
till

-

ReF
ReF

Del
Del

2, 3
1

A 4.3
A 4.4
A 4.5
A 4.6
A 4.7

Kommentar

Avstängning ska utredas (VuxF 7:4).
Ansvaret så reglerat i lagtext att ingen
delegation behövs.

A 5. Folkhögskolan
Ärendenummer

A 5.1
A 5.2

Ärendebeskrivning

Kurstider, läsårstider och lovdagar
Avstängning av elev

5

Kommentar

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2013-01-23

A 5.3

Beslut om kursutbud

-

A 5.4
A 5.5

Mål- och styrdokument
Årsredovisning

Fbr
Fbr
SFS 1991:977
Fbr

A 5.6

Utbildningsutbudet (ej enstaka kurser)
fastställs av GVN.
-"-"-

Policydokument kring skolans
verksamhet för kursdeltagare med
funktionsnedsättning.
Fbr = Folkbildningsrådets styrelses villkor (årligen fastställda).
SFS 1991:977 = Förordning om statsbidrag till folkbildningen (inkl ändringar tom 2011:311).

-"-

B. Personalärenden
Ärendenummer

B1

B2

B3

B4

B5
B6

Ärendebeskrivning

Nyanställning av medarbetare i
enlighet med lagar, avtal och
regionens riktlinjer. Beslut av
föreståndare vid folkhögskolan fattas
efter samråd med rektor.
Lönesättning av nyanställd
medarbetare i enlighet med lagar,
avtal och regionens riktlinjer. Beslut
fattas efter samråd med PC.
Nyanställning och lönesättning av
timanställda medarbetare gällande
anställningar för högst 14 dagar i
enlighet med lagar, avtal och
regionens riktlinjer. Lönebeslut fattas
efter samråd med PC.
Beslut om löneförändring för enskild
medarbetare under löpande
avtalsperiod. Avser endast anställda
som ges förändrade arbetsuppgifter
med ökad svårighetsgrad.
Tecknande av kollektivavtal angående
turlista enligt LAS.
Tillåtande av eller förbud mot att

Typ
av
besl
ut

Anm
kod

Kommentar

Resp chef m
budgetansvar

Del

1

Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas
vid anställningar om minst 2 veckor (GVN §9
2012-02-08).

RS F06

Resp chef m
budgetansvar

Del

1

RS F06

Linjeledare vid
Folkhögskolan

Del

1

RS F07

FC

Del

1

RS F17

FC

Del

1

RS F19

FC

Del

1

Lagrum etc

Delegat/
beslutsfattare

RS F06

6

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

B7
B8
B9
B 10
B 11
B 12

2013-01-23

utföra bisyssla.
Uppsägning, avskedande eller
avstängning.
Beslut om disciplinpåföljd.
Deltagande i kurser, konferenser och
liknande med lön (AB § 7).
Fastställande av ledar/medarbetarkontrakt.
Utförande av
arbetsmiljöarbetsuppgifter.
Genomförande av förhandlingar enligt
MBL 11 och 38 §§, samt information
enligt MBL § 19.

FC

Del

1

PC
Resp chef m
budgetansvar
Resp chef m
budgetansvar

Del
Vst

1
-

Vst

-

RS G08, G10

Resp chef m
budgetansvar

Del

7

1

Enligt särskilda beskrivningar. Regleras i
särskild delegationsordning kopplad till
arbetsmiljölagen.

Normalt sett hanteras dessa frågor inom
ramen för samverkansavtalet.

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ärendenummer

B 13

B 14
B 15
B 16

Ärendebeskrivning

Genomförande av förhandlingar av
förvaltningsövergripande och/eller
principiell karaktär enligt MBL 11 - 13
och 38 §§, samt information enligt
MBL § 19.
Genomförande av förhandlingar enligt
MBL 14 §.
Genomförande av samverkansgrupp
enligt regionens samverkansavtal.
Genomförande av arbetsplatsträffar
enligt regionens samverkansavtal.

B 17

Genomförande av medarbetarsamtal
enligt regionens samverkansavtal.

B 18

Organisationsförändringar inom eget
verksamhetsområde, inklusive
inrättande, förändring och indragning
av anställning.
Intern omplacering mellan
verksamhetsansvarigas
beslutområden.

B 19

B 20
B 21

B 22
B 23
B 24

Entledigande på medarbetarens egen
begäran, samt medgivande om
förkortad uppsägningstid.
Överenskommelse om
avgångsvederlag med enskild
medarbetare enligt regionens
riktlinjer.
Flyttningsersättning till nyanställd
medarbetare enligt regionens
riktlinjer.
Rehabiliteringsansvar enligt lagar,
avtal och riktlinjer.
Ledighet med lön och bibehållna

2013-01-23

Lagrum etc

Delegat/
beslutsfattare

RS G08, G10

RS G11

RS F15

Typ
av
besl
ut

Anm
kod

FC, PC

Del

1

FC, PC

Del

1

Resp chef m
budgetansvar
Resp chef m
budgetansvar,
samt
Resp chef m
budgetansvar,
samt linje-ledare
vid Folkhögskolan
Resp chef m
budgetansvar

Del

1

Vst

-

Vst

-

Del

1

PC

Del

1

Resp chef m
budgetansvar

Del

1

FC

Del

1

Resp chef m
budgetansvar

Vst

-

Resp chef m
budgetansvar
Resp chef m

Vst

-

Del

1

8

Kommentar

Normalt sett hanteras dessa frågor inom
ramen för samverkansavtalet.

Övergripande ärenden hanteras i central
samverkansgrupp.

Beslut om övergripande organisatoriska
förändringar fattas av GVN.

Kostnadsansvar regleras i särskild ordning.

Avser endast s k "rörlig tid".

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2013-01-23

budgetansvar

förmåner för fackliga uppdrag inom
eget
rektorsområde/verksamhetsområde i
enlighet med LFF (lagen om facklig
förtroendeman).

Ärendenummer

B 25

B 26
B 27
B 28
B 29

B 30
B 31
B 32
B 33
B 34

Ärendebeskrivning

Ledighet med lön och bibehållna
förmåner för förvaltnings- eller
kommungemensamma fackliga
uppdrag i enlighet med LFF.
Ledighet med lön och bibehållna
förmåner för facklig utbildning i
enlighet med LFF.
Ledighet som regleras av lagar och
avtal, samt i kommunens riktlinjer.
Fastställande av särskilda villkor för
bibehållen lön vid studieledighet. (AB
§ 26)
Beviljande av ledighet med
löneförmåner för studier enligt
särskilda villkor beslutade av
förvaltningschef. (AB § 26)
Krav på läkarintyg från första
sjukdagen.
Begäran om läkarintyg i samband
med anställning (AB § 3).
Underrättelse om omreglering av
sysselsättningsgrad vid partiell
sjukersättning (AB § 12).
Beslut om särskild avtalspension i
enlighet med PFA och KAP-KL, samt
regionens riktlinjer.
Beslut om arbetstidens förläggning.

Lagrum etc

Delegat/
beslutsfattare

RS F15

RS F15

RSs
delegationsordning F11
AB §13,
moment 5

Typ
av
besl
ut

Anm
kod

PC

Del

1

Avser endast s k "rörlig tid".

PC

Del

1

Resp chef m
budgetansvar
FC

Vst

-

Avser endast s k "rörlig tid". Beslut fattas
efter samråd med arbetsgivarenheten,
ledningskontoret.
Ledighet med lön och bibehållna förmåner
enligt LFF beslutas enligt punkt 20 – 22.

Del

1

Resp chef m
budgetansvar

Del

1

Resp chef m
budgetansvar
Resp chef m
budgetansvar
Resp chef m
budgetansvar

Del

1

Del

1

Del

1

FC

Del

1

Resp chef m
budgetansvar

Del

Rs = Regionstyrelsens delegationsordning 2011-04-14.
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Kommentar

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2013-01-23

C. Ekonomiärenden
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

C1

Fastställande av beslutsattestanter
inom GVF

C2

Hantering av krav
Hantering av krav för Folkhögskolan
Förhandling och avtal med företag om
ersättning för arbetsplatsförlagd
utbildning (APU).
Fördelning och omdisponering av
driftmedel.
Tecknande av överenskommelse om
bidrag till fristående gymnasieskola i
enlighet med gällande riktlinjer.
Elevers resetillägg och
inackorderingstillägg för utbildning vid
ungdomsgymnasium eller
vuxengymnasium (elever t o m första
halvåret det år de fyller 20 år).
Överklagande: Yttrande

C3
C4
C5
C6

C7

Direktupphandling vid värde
motsvarande högst ett prisbasbelopp

C8

Direktupphandling vid lågt värde

C9

Direktupphandling vid högt värde

C 10

Beslut om igångsättande av projekt
eller deltagande i av annan anordnat
projekt.

Lagrum etc

Delegat/
beslutsfattare

Typ
av
besl
ut

Anm
kod

Attestreglemente för
Gotlands
kommun

EC

Del

3

EC
KC
Re

Vst

-

Vst

-

EC

Vst

-

EC

Vst

-

SL 15:32 (gy)
SL 20:19 (vux)

Verkställande
tjänsteman

Del

2, 3

SL 28:5 (p6)

Verkställande
tjänsteman
Budgetansvarig i
efter samråd med
överordnad chef
Chef i efter
samråd med EC
Chef i efter
samråd med EC

Del

10

Ekonomichef bemyndigas att löpande under
året utse attestanter och göra de
förändringar som är nödvändiga i
attestförteckningarna på grund av avgångar
och nyanställningar mm.

Enligt fastställd attestlista.

Överklagan till allmän förvaltningsdomstol

Vst

-

Vst

-

Del

1

Del

Kommentar

Lågt värde = över prisbasbelopp och under
285 tkr
Högt värde = över 285 tkr
Gäller projekt där nämndens ansvar
överstiger 285 tkr. Projekt över 50 tkr. beslut
GVN

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2013-01-23

D. Övriga ärenden
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum etc

Delegat/
beslutsfattare

Typ
av
besl
ut

Anm
kod

Överklagas
till

Kommentar

”39 § Personuppgiftsombudet skall föra en
förteckning över de behandlingar som den
personuppgiftsansvarige genomför”
Verkställande

D1

Personuppgiftsombudets förteckning

PuL §§38-40

Personuppgiftsombud

Vst

-

-

D2

Arkivansvarig, arkivredogörare,
arkivförteckning, arkivbeskrivning och
dokumenthanteringsplan
Utlämnande av allmänna handlingar

RGs
arkivreglement
e §§6-7
Tryckfrihetsförordningen
2:12-14 och
Offentlighetsoch
sekretesslagen
6:3-8

Resp tjm

Vst

-

-

Vst/d
el

1

FD

D3

Resp tjm
FC (prövning)

D4

Beslut om utlämnande anmäles inte till
nämnden.
Beslut att inte lämna ut anmäles (beslut får
överklagas hos förvaltningsdomstolen)
Om beslut om att inte lämna ut handling
överklagas, ska beslutsdelegatens yttrande
anmälas. I första hand prövas begäran av
den som svarar för vården av handlingen t
ex registrator. Om handlingen inte skall
utlämnas sker prövning av myndigheten.

Prövning om överklagande inkommit
FörvaltningsSC
Vst
inom giltig tid
lagen §24
D5
Beslut å nämndens vägnar i de fall
Kommunallage O
Del
1
som är så brådskande att nämndens
n 6:36
beslut inte kan avvaktas
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig och arkivansvarig (Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen §5, 2011-06-13).
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Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2013-01-23

Förteckning av delegater
O
Ordföranden, vid förfall vice ordföranden
FC
Förvaltningschefen
Re
Rektor / Platschef
ReF
Rektor, Folkhögskolan
SC
Stabschef
KC
Kanslichef, Folkhögskolan
LL
Linjeledare, Folkhögskolan
PC
Personalchef
EC
Ekonomichef
An
Antagningsansvarig
Ärendegrupper
A Undervisnings- och elevärenden
A1
Alla skolformer
A2
Gymnasieskolan
A3
Vuxenutbildning
A4
Svenska för invandrade (SFI)
A5
Folkhögskolan
B Personalärenden
C Ekonomiärenden
D Övriga ärenden
Anmälan av delegationsbeslut
1
Ärendet anmäls till nämnd i samband med handläggning
2
Ärendet anmäls årligen efter 1 oktober till nämnd
3
Ärendet anmäls årligen efter 1 mars till nämnd
4
Ärendet anmäls halvårsvis efter 1 januari och 1 juli till nämnd

12

Sida 1 (4)

Attestlista 2013
Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
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Ansvar

Benämning

Beslutsattestant

Ersättare 1

Ersättare 2

Ersättare 3

7100
7101

Ordförande

Per Edman

Eric Martell

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

Utbildningschef

Jan Holmquist

Jimmy Söderström

Alf Nilsson

7102

Stabschef

Alf Nilsson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7103

Ekonomichef

Jimmy Söderström

Alf Nilsson

Jan Holmquist

7104

Studie- och yrkesmässa

Örjan Hillbom

Jimmy Söderström

Alf Nilsson

Jan Holmquist

7105

Verksamhetsutvecklare

Björn Linder

Jimmy Söderström

Alf Nilsson

Jan Holmquist

7106

Försörjningsansvarig

Mats Lagerqvist

Jimmy Söderström

Alf Nilsson

Jan Holmquist

7107

Resursfördelning internt

Jimmy Söderström

Alf Nilsson

Jan Holmquist

7110

Ungdomskraft

Jan Svensson

Jimmy Söderström

Alf Nilsson

Jan Holmquist

7130

Rektor VLC

Kjell-Åke Hemph

Bo Kristiansson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7131

Upphandling Entra

Kjell-Åke Hemph

Bo Kristiansson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7132

Upphandling Intra

Kjell-Åke Hemph

Bo Kristiansson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7133

Vägledning

Sofie Öhrn

Bo Kristiansson

Kjell-Åke Hemph

Jan Holmquist

7134

Uppföljning

Kjell-Åke Hemph

Bo Kristiansson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7135

Lärling

Kjell-Åke Hemph

Bo Kristiansson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7140

Lärcentra

Bo Kristiansson

Kjell-Åke Hemph

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7141

InterCom

Bo Kristiansson

Kjell-Åke Hemph

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7150

Rektor Komvux

Bo Kristiansson

Kjell-Åke Hemph

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7151

Komvux café

Bo Kristiansson

Kjell-Åke Hemph

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7155

Gymnasial vuxenutbildning

Bo Kristiansson

Kjell-Åke Hemph

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7156

Ämnesansvarig Gymnvux

Carl Tholin

Bo Kristiansson

Kjell-Åke Hemph

Jan Holmquist

7159

Svenska för invandrare SFI

Bo Kristiansson

Kjell-Åke Hemph

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7160

Ämnesansvarig SFI

Camilla Sahlin Wikström

Bo Kristiansson

Kjell-Åke Hemph

Jan Holmquist

7163

Grundläggande vuxenutbildning

Bo Kristiansson

Kjell-Åke Hemph

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7164

Ämnesansvarig Grundl. Vux

Maud Haag

Bo Kristiansson

Kjell-Åke Hemph

Jan Holmquist

7170

FHS

Thomas Nilsson

Solbritt Lindh

Kristina Winarve

Jan Holmquist

7175

Rektor FHS Hemse

Thomas Nilsson

Solbritt Lindh

Kristina Winarve

Jan Holmquist

7180

Linjeledare Allmänna linjen

Eva Alvinge

Thomas Nilsson

Solbritt Lindh

Jan Holmquist

7183

Linjeledare Fotolinjen

Tove Sjögren

Thomas Nilsson

Solbritt Lindh

Jan Holmquist

7186

Linjeledare Musiklinjen

Mats Hallberg

Thomas Nilsson

Solbritt Lindh

Jan Holmquist

7189

Linjeledare Textillinjen

Anna Bohnsack

Thomas Nilsson

Solbritt Lindh

Jan Holmquist

7191

Linjeledare Speciallinjen

Eva Alvinge

Thomas Nilsson

Solbritt Lindh

Jan Holmquist

7195

Internatföreståndare

Kristina Winarve

Thomas Nilsson

Solbritt Lindh

Jan Holmquist

7200

Biträdande rektor FHS Fårösund

Meit Fohlin

Thomas Nilsson

Solbritt Lindh

Jan Holmquist

7205

Linjeledare Allmänna linjen

Meit Fohlin

Thomas Nilsson

Solbritt Lindh

Jan Holmquist

7208

Linjeledare Ella pop & rock

Meit Fohlin

Thomas Nilsson

Solbritt Lindh

Jan Holmquist

7211

Linjeledare Skrivarlinjen

Meit Fohlin

Thomas Nilsson

Solbritt Lindh

Jan Holmquist

7214

Linjeledare Film & TV utbildningen

Meit Fohlin

Thomas Nilsson

Solbritt Lindh

Jan Holmquist

7217

Linjeledare Storyutbildningen

Meit Fohlin

Thomas Nilsson

Solbritt Lindh

Jan Holmquist

7225

Internatföreståndare

Meit Fohlin

Thomas Nilsson

Solbritt Lindh

Jan Holmquist

7228

Uppdragsutbildning

Thomas Nilsson

Solbritt Lindh

Kristina Winarve

Jan Holmquist

7230

Chef Lövsta

Jörgen Olsson

Anders Ljung

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7231

Uppdragsutbildning

Jörgen Olsson

Anders Ljung

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7232

Gården

Anders Ljung

Jörgen Olsson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7233

Konferens

Björn Pettersson

Jörgen Olsson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7234

Fastigheter

Jörgen Olsson

Anders Ljung

Jimmy Söderström

Jan Holmquist
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7240

Rektorer gymnasiet

Jimmy Söderström

Alf Nilsson

Jan Holmquist

Ersättare 3

7241

Antagning

Chris Schlemlein-Wenell

Jimmy Söderström

Alf Nilsson

Jan Holmquist

7242

Frigymn egen kommun

Chris Schlemlein-Wenell

Jimmy Söderström

Alf Nilsson

Jan Holmquist

7243

Frigymn annan kommun

Chris Schlemlein-Wenell

Jimmy Söderström

Alf Nilsson

Jan Holmquist

7244

Komgymn annan kommun

Chris Schlemlein-Wenell

Jimmy Söderström

Alf Nilsson

Jan Holmquist

7245

Inack reseersättning

Helena Wottle

Jimmy Söderström

Alf Nilsson

Jan Holmquist

7246

Bibliotek Säve

Louise Greveback

Jimmy Söderström

Alf Nilsson

Jan Holmquist

7247

Bibliotek Visby Norr

Helene Mikui-Lindh

Jimmy Söderström

Alf Nilsson

Jan Holmquist

7248

Idrottsgymnasiet

Petter Svensson

Jimmy Söderström

Alf Nilsson

Jan Holmquist

7250

Rektor RSG ADM

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7251

Biträdande rektor RSG

Stefan Kindblad

Charlotte Lilja

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7252

Vaktmästare

Ulf Jonsson

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jan Holmquist

7255

Repro/layoutassistent

Mikael Marmont

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jan Holmquist

7256

Receptionen

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7260

Rektor RSG ÄMN

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7261

Idrott

Eva Hultemar

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jan Holmquist

7262

Svenska

Margareta Johansson

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jan Holmquist

7263

engelska

Jenny Staffansdotter

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jan Holmquist

7264

Historia

Birgitta Stiernstedt

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jan Holmquist

7265

Religion

Margareta Johansson

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jan Holmquist

7266

Naturkunskap

Helena Åkesson

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jan Holmquist

7267

Matematik/datakunskap

Cecilia Kollai

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jan Holmquist

7270

Rektor RSG SA SP

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7271

Programsamordnare SA SP

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7272

Musikprofilen

Gunnar Edsbagge

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jan Holmquist

7273

Bildprofilen

Maria Nydahl-müller

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jan Holmquist

7274

Samhälle/Kultur

Petter Stiernstedt

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jan Holmquist

7275

Journ, media

Birgitta Stiernstedt

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jan Holmquist

7276

Psykologi

Patrick Palje

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jan Holmquist

7277

Filosofi

Jonas Åberg

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jan Holmquist

7278

Geografi

Gustaf Sjöberg

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jan Holmquist

7280

Italienska

Diego Rossi

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jan Holmquist

7281

Spanska

Lars Lindman

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jan Holmquist

7282

Tyska

Marika Randler

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jan Holmquist

7283

Franska

Sigrid Nygren

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jan Holmquist

7284

Ekonomi

Mats Raunås

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jan Holmquist

7290

Rektor RSG BF

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7291

Programsamordnare BF

Carin Nicklasson

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jan Holmquist

7293

Rektor RSG IP

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7294

Språkintroduktion Sprint

Stefan Kindblad

Charlotte Lilja

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7295

Rektor RSG EK

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7296

Programsamordnare EK

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7297

Rektor RSG HU

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7298

Programsamordnare HU

Maria Nydahl-Muller

Charlotte Lilja

Stefan Kindblad

Jan Holmquist

7300

Rektor EAG ADM

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7301

Biträdande rektor EAG

Anders Gardelin

Victoria Palmgren

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7302

Vaktmästare

Eddie Bladh

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jan Holmquist

7303

Specialpedagog

Ingalilla Klint Persson

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jan Holmquist

7304

IT-utvecklare

Joakim Eriksson

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jan Holmquist
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7305

Syv

Sara Vestling

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jan Holmquist

7306

Rektor EAG IP

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7307

Programsamordnare PRIV

Monika Eriksson

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jan Holmquist

7308

Programsamordnare IMYRK

Monika Eriksson

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jan Holmquist

7309

Programsamordnare IMPRE

Monika Eriksson

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jan Holmquist

7310

Rektor EAG ÄMN

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Victoria Palmgren

Jan Holmquist

7311

Ämnesansvarig SV

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jan Holmquist

7312

Ämnesansvarig EN

Annika Eiranson
Jacqueline da SilvaBroberg

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jan Holmquist

7313

Ämnesansvarig SH

Mats Karlsson

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jan Holmquist

7314

Ämnesansvarig MA

Kjell Ekman

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jan Holmquist

7315

Ämnesansvarig ID

Helena Linder

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jan Holmquist

7316

Ämnesansvarig HI

Mats Karlsson

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jan Holmquist

7317

Ämnesansvarig NK

Kjell Ekman

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jan Holmquist

7318

Ämnesansvarig RE

Lotta Sandström

Anders Gardelin

Victoria Palmgren

Jan Holmquist

7319

Aspergerstudio

Tove Sjögren

Anders Gardelin

Victoria Palmgren

Jan Holmquist

7320

Rektor EAG HA HP

Anders Gardelin

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7321

Programansvarig HA HP

Victoria Palmgren
Annelie AhnstedtStengård

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jan Holmquist

7323

Rektor EAG RL HR

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7324

Programansvarig RL HR

Paul Bergström

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jan Holmquist

7326

Rektor EAG ES bd te

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7327

Programansvarig ES Bd

Kristina Johansson

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jan Holmquist

7328

Rektor EAG ES mu

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7329

Programansvarig ES MU

Simon Wollinger

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jan Holmquist

7330

Rektor EAG HV

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7331

Programansvarig HV

Annica Andersson

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jan Holmquist

7333

Rektor EAG ESem RBS

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7334

Programansvarig ESem RBS Fi

Staffan Enström

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jan Holmquist

7335

Programansvarig ESem RBS Sc

Wolfgang Weiser

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jan Holmquist

7336

Rektor EAG VO OP

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7337

Programansvarig VO OP

Eva Almqvist Peres

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jan Holmquist

7339

Programansvarig HT

Carina Svendén

Victoria Palmgren

Anders Gardelin

Jan Holmquist

7340

Rektor CPG ADM

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7341

Biträdande rektor CPG

Rolf Andersson

Bo Eriksson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7342

Husmor

Annelie Olofsson

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7344

Uppdragsutbildning

Rolf Andersson

Bo Eriksson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7345

Vaktmästare CPG norr

Håkan Björk

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7346

IT-utvecklare

Rolf Andersson

Bo Eriksson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7347

Reception

Rolf Andersson

Bo Eriksson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7348

Ämnesansvariga engelska

Peter Goldsmith

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7348

Ämnesansvarig svenska

Magnus Thorell

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7348

Ämnesansvarig idrott

Cecilia Westberg-Bladh

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7348

Ämnesansvarig matematik

Henrik Johansson

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7348

Ämnesansvarig samhälle

Stefan Einarsson

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7348

Ämnesansvarig naturkunskap

Henrik Johansson

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7349

Yrkeshögskola

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7350

Rektor CPG VF EN

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist
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7351

Benämning

Energiprogrammet grundutbildning Jan-Erik Engström

Beslutsattestant

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7352

Fastighetsteknik

Jan-Erik Engström

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7353

VVs- och kylteknik

Jan-Erik Engström

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7360

Rektor CPG NA NV

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7361

Utbildningsledare NA NV

Gunnar Gahnström

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7362

Grundutbildning NA NV

Gunnar Gahnström

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7364

Rektor CPG IN PT

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7366

Träteknik

Christer Engström

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7367

Svetsteknik

Åke Svensson

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7370

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7371

Rektor CPG TE
Utbildningsledare teknik- och
designsektor

Stefan Einarsson

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7372

Teknik grundutbildning

Stefan Einarsson

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7373

Medieteknik

Stefan Einarsson

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7374

Design

Stefan Einarsson

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7375

Programmering

Stefan Einarsson

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7379

El- och energi

Erik Gerndt

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7380

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7381

Rektor CPG EE EC
Utbildningsledare teknik- och
produktionssektor

Erik Gerndt

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7382

El grundutbildning

Erik Gerndt

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7383

Elektronik och data

Erik Gerndt

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7384

Elprogrammet gemensamt

Erik Gerndt

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7385

Elteknik

Erik Gerndt

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7386

Rektor CPG FT FP

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7387

Utbildningsledare FT FP

Thomas Karlsson

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7388

Fordon grundutbildning

Thomas Karlsson

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7389

Reparation

Thomas Karlsson

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7390

Rektor CPG FTTP

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7391

Transportteknik

Bernice Korsman

Thomas Karlsson

Bo Eriksson

Jan Holmquist

7392

Rektor CPG BA BP

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7393

Utbildningsledare byggsektor

Sören Jacobsson

Sören Jacobsson

Bo Eriksson

Jan Holmquist

7394

Bygg grundutbildning

Sören Jacobsson

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7395

Anläggning

Ulrik Pehrsson

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7396

Husbyggnad

Sören Jacobsson

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7398

Rektor CPG SF

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7399

Utbildningsledare SF

Niklas Karlsson

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7404

Rektor CPG NB NP

Rolf Andersson

Jörgen Olsson

Alf Nilsson

Jan Holmquist

7416

Rektor CPG HV

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7417

Programansvarig HV

Bo Eriksson

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jan Holmquist

7419

Rektor CPG IP

Bo Eriksson

Rolf Andersson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7420

Programsamordnare PRIV

Lotta Karlén

Rolf Andersson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7421

Programsamordnare IMYRK

Lotta Karlén

Rolf Andersson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

7422

Programsamordnare IMPRE

Lotta Karlén

Rolf Andersson

Jimmy Söderström

Jan Holmquist

Ärendenr GVN 2012/117

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

RS 2012/605
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2013-02-04

Regionstyrelsen

Återredovisning av beslut i GVN gällande

Begäran om tilläggsanslag för utökat stöd till
idrottsgymnasiet
RS § 380 2012-12-18
RS Au § 347 2012-12-04
GVN §99 2012-10-25
GVN §128 2012-12-12
GVN Au §107 2012-12-19
Bakgrund

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har äskat tilläggsanslag med 715 000
kronor för utökat stöd till idrottsgymnasiet. Nämnden bedriver tillsammans
med Gotlands idrottsförbund idrottsverksamhet inom ramen för den
nationella idrottsutbildningen NIU. Budgeterad totalkostnad för 2013 är l 229
000 kronor och regionstyrelsen finansierar med 514 000 kronor. Resterande
kostnader saknar täckning. Det är nämndens mening att medel inte ska tas från
ordinarie undervisning. Ledningskontoret framhåller i sin tjänsteskrivelse att
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har det yttersta ekonomiska ansvaret
inom sitt verksamhetsområde. Pågående verksamhet ska inrymmas inom
tilldelad ram. Vid brist på resurser ska nämnden prioritera.
Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen beslutade i § 380 2012-12-18 att:
• Tilläggsanslag medges inte. Ärendet återvisas till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för beslut.
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att till
regionstyrelsens sammanträde i januari 2013 återredovisa beslut
inklusive analys av regionalpolitiska och ekonomiska konsekvenser.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2012/117

Region Gotland

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i § 128 2012-12-12 att,
beroende på RS beslut, delegera ärendet till GVN:s au. Arbetsutskottet
beslutade i § 107 2012-12-19:
• att erbjuda fortsatt antagning till nationellt godkänd idrottsutbildning
(NIU) inför läsåret 2013/14
• att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa beslut och analys av
regionalpolitiska och ekonomiska konsekvenser, samt
• att återkomma i samband med budgetberedningen inför budgetåret
2014 angående fortsatt finansiering
Förvaltningens svar till RS

De ekonomiska konsekvenserna har redovisats i samband med det
tilläggsäskande som behandlats av RS. Totalkostnaden för den frivilliga
verksamheten NIU under 2013 är 1 229 tkr och nuvarande bidrag från RS 514
tkr (endast till instruktörer)
Instruktörsbidraget till GI är våren 2013 339 tkr och hösten 2013 376 tkr. Det
innebär att GVN tillskjuter 201 tkr utöver de 514 som tilldelats från
regionstyrelsen (budget se bilagor). Utöver det tillkommer som angivits i
tidigare äskande en specifik NIU-kostnad för samordnare/utbildare på c:a 500
tkr.
Eftersom GVN beslutat ett med egna medel fortsätta antagningen till NIU ser
GVN inga skäl att redovisa några regionalpolitiska konsekvenser.
Instruktörsbidraget behöver höjas något 2014. GVN återkommer i samband
med budgetberedningen med ett underlag avseende fortsatt finansiering av
NIU.
Jan Holmquist, utbildningschef

Alf Nilsson, stabschef
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Budget instruktörskostnader vid Idrottsgymnasiet - Gotland läsåret 20 2013-01-09

NIU
Idrott

Elever åk 1

Elever åk 2

Elever åk 3

ht -13

vt -14

Fotboll
Ridsport
Tyngdlyftning
Skyttesport
Badminton
Fäktning
Innebandy

27
1
0
1
0
0
3
32

18
1
0
0
0
1
3
23

10
3
1
0
0
0
0
14

81 000
30 000
30 000
30 000

81 000
30 000
30 000
30 000

30 000
30 000
30 000
30 000
231 000 231 000
462 000

Lokal Idrottsprofil
Idrott

Ishockey
Simning
Orientering
Friidrott
Skidor

Elever åk 1

5
3
1
1
1
11

Elever åk 2 Elever åk 3

5
0
1
1
1
8

6
3
3
0
0
12

ht -13

vt -14

15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
75 000
75 000
150 000

2013-2014
GI samordn.
65 000
SDF/IF
612 000
Fysträning
60 000
Mtrl m.m.
15 000
752 000
514 000
-238 000

NIU
Lokal idr.pr.
GI samordn
Fysträning
Mtrl m.m.

ht-13
231 000
75 000
32 500
30 000
7 500
376 000

462 000 + 150 000
NIU 3 grupper

Från ledningskontoret

vt-14
231 000
75 000
32 500
30 000
7 500
376 000

Budget för instruktörskostnader Idrottsgymnasiet Gotland läsåret 2012-2013

2012-12-07

Kvarvarande elever
Idrott

Friidrott
Fotboll
Innebandy
Ishockey
Ridsport
Skyttesport

Elever åk 3

1
0
0
3
1
1
6

ht-12

vt-13

15 000

15 000

15 000
15 000
15 000
60 000

15 000

2012-2013
GI samordn.
Fysträning**
Mtrl m.m.

15 000
45 000

ht
32 500
30 000
7 500

vt
32 500
30 000
7 500

** (NIU 2 grp + åk 3 1 grp)

NIU
Idrott

Elever åk 1

Elever åk 2

ht -12

vt -13

Fotboll
Ridsport
Tyngdlyftning
Fäktning
Innebandy

20
1
0
1
4
26

13
3
1
0
0
17

54 000
30 000
30 000
30 000
30 000
174 000

54 000
30 000
30 000
30 000
30 000
174 000

Summa ht-12
60 000
Kvarvarande elever
174 000 NIU
50 000
Lokal idrottsprofil
32 500
GI samordning
30 000
Fysträning
7 500
Mtrl m.m.
354 000

Summa vt-13
45 000
Kvarvarande elever
174 000
NIU
Lokal idrottsprofil
50 000
32 500
GI samordning
30 000
Fysträning
7 500
Mtrl m.m.
339 000

Lokal Idrottsprofil
Idrott

Ishockey
Simning
Orientering
Skidor
Friidrott

Elever åk 1 Elever åk 2

6
0
1
1
1
9

6
4
3
0
0
13

S:a 12/13
65 000
60 000
15 000

ht -12

vt -13

5 000
15 000
15 000
15 000

5 000
15 000
15 000
15 000

50 000

50 000

GVN:s kostnad budgetåret 2013
Kostnad ht-13
Kostnad vt-13
Totalt
Medel från Rs
Kostnad för GVN

339
376
715
514
-201
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Datum 2013-01-15

Skolriksdag 2013

Styrning • Ledarskap • Resultat
Sveriges Kommuner och Landstings fjortonde Skolriksdag har temat Styrning,
Ledarskap, Resultat. Under två intensiva dagar diskuterar deltagare, ledande
forskare och praktiker tillsammans hur ett gott ledarskap kan öka skolans
måluppfyllelse. Hur leder vi i rätt riktning? Hur skapar vi förtroendefulla
relationer mellan politiker, tjänstemän, lärare, skolpersonal, elever och
föräldrar? Hur lyfter vi fram och uppmuntrar förebilder inom skolan?
Alla skolor ska vara bra skolor. Genom att byta namn från Kommunal
Skolriksdag till Skolriksdag vill vi göra det tydligt att frågeställningarna omfattar
såväl kommunala som fristående skolor. Skolriksdagen är en mötesplats för att
tillsammans diskutera skolans framtidsfrågor.

Länk till vidare information om Skolriksdag 2013:
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/skola_och_forskola/skolriksdag_2013
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Sammanställning IT-kostnader 2012
Summa staben
Summa Vuxenutbildningen
Summa Folkhögskolan
Summa Lövsta
Summa bibliotek, idrott antagning
Summa RSG
Summa EAG
Summa CPG
Summa IMIND gamal IV
Summa IT

5 681 143
647 847
966 933
97 743
196 480
1 153 703
1 918 329
4 057 478
29 918
14 749 574

Konto 674310 DAP Abonnemang
Konto 674320 DAP Datorutrustning
IT-infrastruktur, fast
Gymnsieservrar, fst
GVF bas nr 39
Rörligt abonnemang CSW
Service ITT, löpande underhåll
Konto 6744 IT-tjänster

57 094
41 034
3 672 300
104 040
1 800
1 800
46 205
3 826 145

031727 Nova Software AB 201211
031728 Webservertjänst 201211
031729 Extens med Dexter inkl Integration 201211
031730 Flexite 201211
Konto 6745 Serviceavtal
007101 It s Learning AS 201203
013690 IST Sverige AB 201205
010398 Nova Software AB 201204
010400 Skatteverket 201204
022592 QuestBack Sweden AB 201208
020485 SF, ITT Systemteknik, rörligt
007100 Axiell Bibliotek AB 201203
007102 Stiftelsen för Internetinfrastruktu 201203
010397 Steria AB 201204
020487 Atea Sverige AB 201207
Konto 674100 Program och licensavgifte
Summa staben

16 620
65 040
160 560
38 520
280 740
142 492
452 032
9 072
10 000
33 996
22 610
7 100
192
2 700
795 936
1 476 130
5 681 143

674310 DAP Abonnemang
674320 DAP Datorutrustning
674400 IT-tjänster, löpande

285 559
213 252
38 003

017479 TietoEnator HealthCare & Welfare AB 201206
000426 Prio Infocenter AB 201201
007209 STR Service AB 201203
013874 Karriärförlaget i Lund AB 201205
025791 Logica Sverige Infrastructure 201209
031917 Wezupport Solutions Europe AB 201211
032086 Gleerups utbildning AB 201211
674100 Program och licensavgifte
Summa Vuxenutbildningen

59 464
9 840
1 800
6 953
1 500
29 751
1 725
111 033
647 847

674200 Servicebyrå
674310 DAP Abonnemang
674320 DAP Datorutrustning
674400 IT-tjänster, löpande
674500 Serviceavtal

25 585
420 537
348 972
15 817
4 546

000564 RIO, Rörelsehögsk. Intresseorg. 201201
007420 InfoTorg AB 201203
023226 Atea Sverige AB 201208
011151 Apple Computer International 201204
023212 Dustin AB 201208, räknat helt år

2 500
8 844
2 360
6 800
105 144

IT-kostnader GVF 2012 rev 121130

017628 G B Rooth AB 201206
023112 DataPartner 201208
023377 One.com 201208
029394 Jonas Karlsson 201210
007421 Telenor Vision Intermedia AB 201203
025966 Logica Sverige Infrastructure 201209
674100 Program och licensavgifte
Summa Folkhögskolan
674200 Servicebyrå
674310 DAP Abonnemang
674320 DAP Datorutrustning
674500 Serviceavtal
Summa Lövsta

7 800
5 904
259
4 000
6 365
1 500
151 476
966 933
6 478
34 080
35 724
21 461
97 743

674100 Program och licensavgifte
674310 DAP Abonnemang
674320 DAP Datorutrustning
Summa bibliotek, idrott antagning

51 976
86 232
58 272
196 480

674310 DAP Abonnemang
674320 DAP Datorutrustning
654100 Datamaterial, ingår RICOH
Summa RSG

562 862
521 737
69 104
1 153 703

674100 Program och licensavgifte
674310 DAP Abonnemang
674320 DAP Datorutrustning
643500 Annat undervisningsmaterial Dustin
654100 Datamaterial
Summa EAG

4 371
994 425
886 054
18 000
15 479
1 918 329

405132 Bärbar mac, Ricoh
674100 Program och licensavgifte
674200 Servicebyrå
674310 DAP Abonnemang
674320 DAP Datorutrustning
674400 IT-tjänster
674500 Serviceavtal

360 542
93 253
1 223
1 364 353
1 047 578
115 920
7 188

016110 De Lage Landen Finans AB 201205
012667 3 STEP IT 201204
024578 3 Step IT Sweden AB 201208
024577 SG Equipment Finance 201208
005887 Koneo Finans 201202
612100 Hyror inventarier, utrust
Summa CPG

542 167
118 467
33 800
186 494
186 493
1 067 421
4 057 478

674310 DAP Abonnemang
674320 DAP Datorutrustning
674400 IT-tjänster
Summa IMIND gamal IV

15 270
12 348
2 300
29 918

IT-kostnader GVF 2012 rev 121130

Ärendenr GVN 20XX/xx

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp tjänsteskrivelse
Datum 10 januari 2013

Fortsatt arbete med estetik och media och flytten till
Fårösund
Politiska beslut och ställningstaganden
Politiskt beslut den 25 oktober 2012

Estetiska programmet inriktningen estetik och media (riksrekryterande
spetsutbildning)
o

ingår i utbildningsutbudet under förutsättning att avtal upprättas mellan
Gotlands Filmfond och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Avtalet
ska bl. a. omfatta villkor för ekonomiskt stöd, bidrag till marknadsföring och
ansvar för utredning gällande utveckling och samarbete för aktörer inom
näringen film/rörlig bild vid en lokalisering i Fårösund.

o

Utbildningen lokaliseras till filmstudion i Fårösund.

o

Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Gotlands Filmfond utarbeta
förslag till ovan nämnda avtal.”

I anslutning till detta fattades följande beslut avseende undervisningslokalen på A7området:
”Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att:
• omedelbart säga upp hyresavtalet för hus 73 på A7-området (skollokal för det
estetiska programmet inriktning estetik och media). ”
Utöver detta har GVN:s politikerna uttalat att utbildningen tillhör den kommunala
gymnasieskolan i Visby och att endast karaktärsämneskurser skall genomföras i
Fårösund.
Elevernas val avgörande

Hur många elever som krävs totalt och från andra kommuner för att utbildningen
skall starta är fortfarande den viktigaste frågan. Förvaltningens ursprungliga förslag,
som fortfarande gäller, är att det måste vara minst 20 elever varav 15 kommer från
andra kommuner. Om eleverna blir färre blir det en förhandling med Gotlands
Filmfond om vilket stöd man kan ge.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Region Gotland

Vad kan förläggas till Fårösund
Gymnasiegemensamma kurser genomförs på Säveområdet där möjligheter till
samläsning med andra inriktningar finns. Samma sak gäller för
karaktärsämneskursernas teoridelar och det för och efterarbete som är kopplat till en
produktion. Ett viktigt påpekande i sammanhanget är att de flesta inspelningar sker
utanför studio i autentiska miljöer. Att utbildningen sker i autentiska miljöer är en av
utbildningens pedagogiska grundtankar. Utbildningen har i och med detta sin bas i
Visby där individuella valet och de gymnasiegemensamma kurserna genomförs. Här
finns ett socialt sammanhang och möjligheter att delta i gemensammas projekt med
andra estetiska områden såsom musik, bild, teater och dans (både under och efter
skoltid).
Vilka utbildningar förläggs till Fårösund?

”Filmgymnasiets” studioinspelningar kan göras i Fårösund, men det kräver att studion
utrustas. Inspelningar i studio omfattar ca 25 dagar per läsår. I en professionellt
utrustad studio kan grundläggande övningar i de olika roller som förekommer i en
filminspelning ske under första årskursen. I årskurs två genomförs scenografikursen
högst lämpligt i studion och under tredje året TV-kursen. För årskurs ett innebär det
högst fem arbetsdagar, årskurs två bygger under två veckor, d.v.s. åtta skoldagar och
TV-produktionen innebär cirka tio arbetsdagar. Utöver detta har möjligheten att
förlägga en längre långfilmsproduktion i årskurs 3 till Fårösund diskuterats. För att
ovanstående skall vara möjligt krävs en investering i en tv-studio (den som finns i
Visby är föråldrad).
Det är förvaltningens bedömning att ca 25 dagar i Fårösundsstudion under ett läsår är
realistiskt i ett uppbyggnadsskede. Beroende på hur ändamålsenlig verksamheten i
Fårösund är för ”filmutbildningen” och hur samarbetet med framförallt
Folkhögskolan utvecklas kan det kommande år bli aktuellt med fler utbildningsinslag i
Fårösund.
En viktig utgångspunkt för vad som förläggs till Fårösund och vad som genomförs i
Visby är att det inte får leda till suboptimering av teknisk utrustning (d.v.s. dubbla
uppsättningar av teknik)
Nödvändiga anpassningar av studion i Fårösund
Vilka anpassningar som behöver göras för att föreslagna utbildningsinslag skall kunna
genomföras måste utredas. I en sådan utredning måste hänsyn tas till de behov som
andra verksamheter som förväntas flytta in i studion har. Ett för
gymnasieutbildningen nödvändigt inslag är en mobil tv-studio. En sådan TV-studio
kan också användas av Folkhögskolan, Film på Gotland, Samhällsvetenskapliga
programmets medieinriktning, kulturskolan samt hyras ut till externa aktörer
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Estetik och media lämnar hus 73 på A-7 området
När beslutet att avveckla hus 73 på A7-området effektueras behövs klassrum någon
annanstans. Det som planeras är att förlägga den Visbybaserade undervisningen till
Sävetomten. Här genomförs undervisning i filmhistoria, manusskrivande, fackteori
och för- och efterbearbetning av produktioner. Den utrustning som krävs för detta
kan användas av medieinriktningen på SA och av andra utbildningar där rörlig bild
används i undervisningen. Till detta kommer att mediepedagogerna på PMC, som
organisatoriskt flyttats till kulturskolan, planerar att flytta sin verksamhet till
Säveområdet. Mediepedagogernas stationering på Säveområdet borde innebära ökade
möjligheter för gymnasieskolan att samutnyttja mediepedagogernas tekniska
utrustning och kompetens.
Eftersom flytten till Säveområden inte förväntas generera nya hyreskostnader bli
besparingen på lokaler och städ ca 900 tkr.
Hyreskostnad för Fårösundsstudion
En ev. hyreskostnad för den tid ”Filmutbildningen” tillbringar i Fårösundsstudion
måste avtalas.
Stöd från Gotlands filmfond och regionledningen
Utöver de 90 tkr. som avsatts för marknadsföring föreslår GVF att följande stöd utgår
från regionledningen/Gotlands filmfond:
a) Kostnadstäckning om antalet sökande är för få
Ett avtal som täcker upp kostnaden för en start med elever färre än 20 varav 15 skall
komma från andra kommuner. En principöverenskommelse liknande den som gjorts
mellan sjöfartsutbildningen och AB Rederi Gotland bör göras redan nu.
b) Ekonomiskt stöd till en projektledare med ansvar för att utveckla
utbildningar i folkhögskolans regi och filmklustret
Folkhögskolan har den största potentialen att utveckla nya filmutbildningar och
därmed lägga grunden för ett filmpedagogisk centrum som blir nationellt intressant.
Exempel på nya utbildningar som skulle kunna göra Fårösund till ett namn på den
filmpedagogiska kartan är
-

-

Utveckla uppdragsutbildningar som svarar mot det som branschen efterfrågar
(enligt dansk förebild). Någon sådan uppdragsutbildning finns inte i Sverige i
dag.
Utveckla en tvåårig folkhögskoleutbildning som blir en påbyggnadsutbildning
på gymnasieutbildningen.
Ansöka om och genomföra yrkeshögskoleutbildningar inom området rörlig
bild
Sommarkurser
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Om dessa utbildningar kommer till stånd blir Fårösund ett levande filmpedagogiskt
centrum som ger positiva synergier till andra verksamheter som t.ex. film på Gotland.
Ett filmpedagogiskt centrum som är nationellt känt kommer att bidra till att det blir
attraktivt för ungdomar som söker en gymnasieutbildning att genomföra sin
utbildning i Fårösund. Det är GVF:s mening att folkhögskolan är det naturliga
lokomotivet i en utveckling av ett filmcentrum i Fårösund.
Med tanke på ovanstående föreslås att folkhögskolan får ekonomiskt stöd att anställa
en projektledare som får ansvar för att tillsammans med ledningen och den filmlärare
som finns på folkhögskolan i Fårösund utveckla de utbildningar som tidigare räknats
upp. I det ansvaret skulle också kunna ingå att vara samordnande i förhållande andra
aktörer inom det filmpedagogiska området (och som är aktuella för en flytt till
studion).
c) Ekonomiskt stöd till en investering i en ny mobil tv-studio (ca 800 tkr.)
d) Att möjligheten använda Gotlands filmfonds kontakter i
rekryteringsarbetet och i själva genomförandet av utbildningarna
utnyttjas.
e) Support med när det gäller arbetet med anpassning av studion i
Fårösund.
Alf Nilsson
Stabschef
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Datum 5 februari 2013

Myndigheten för yrkeshögskolan
Box 145
721 05 Västerås

Inbjudan till möte kring Gotlands förutsättningar att
bedriva utbildningar inom yrkeshögskolan
Region Gotland hade inför ansökningsomgången hösten 2012 inlämnat tre
ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan. Två ansökningar avsåg nya
utbildningar (en inom fårskötsel med koppling till entreprenörskap och en
inom datorgrafik/animation för film och spel ), medan en ansökan gällde
fortsatt intag till yrkeshögskoleutbildningen i vindkraftteknik som drivs av oss
sedan hösten 2011. Vi fick avslag på samtliga.
I avslaget för de nya ansökningarna hänvisar ni till att utbildningarna inte
uppfyller de gällande kraven utifrån att arbetsmarknadens behov av
yrkesrollen/kompetensen är otillräcklig, att kunskaperna som utbildningen ger
inte väsentligt bygger vidare på de kompetenser med mera som elever får på
nationella program i gymnasieskolan samt att det teoretiska djupet saknas. För
utbildningen i vindkraftteknik är argumenten att efterfrågan av studerande i
andra regioner är starkare och att yrkesanalyser visar att efterfrågan på
arbetskraft är större i andra regioner.
Vår slutsats utifrån detta är att Gotland även fortsättningsvis kommer att ha
svårigheter att få ansökningar beviljade även om dessa kvalitetsmässigt
uppfyller myndighetens krav. Vi ställer oss också frågande till hur myndigheten
resonerar kring arbetsmarknadens behov regionalt kontra nationellt. En tredje
fundering gäller myndighetens ansvar för att tillgodose en regional balans vid
beslut om yrkeshögskoleutbildning.
Beträffande YH-utbildningen i vindkraftteknik erbjuder Gotland idag en
utbildning med hög kvalitet och stark näringslivsanknytning. Utbildningen är
uppskattad av de studerande och vi kan konstatera att arbetsmarknadens
intresse för våra studerande sträcker sig över hela landet. Gotland är den
kommun som producerar mest vindkraftsgenererad el per invånare i landet. Vi
kan också konstatera att det genom myndighetens beslut kommer att saknas
utbildningar i den sydöstra halvan av Sverige.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Region Gotland

Utifrån ett regionalpolitiskt perspektiv anser vi att Gotland är diskriminerat
genom de beslut som myndigheten har fattat. Gotland har för närvarande 70
beviljade utbildningsplatser inom yrkeshögskolan, men i praktiken finns
pågående utbildning motsvarande 40 platser. Den 1 juli 2013 finns endast 20
platser inom yrkeshögskolan på Gotland och den 1 juli 2014 kommer 0 platser
att finnas på ön.
En jämförelse med andra län visar tydligt att Gotland ligger i strykklass.
Blekinge har 647 utbildningsplatser (102 platser per 1000 invånare) och
Västernorrland har 1787 beviljade platser (132 platser per 1000 invånare).
Detta kan jämföras med Gotlands 12 platser per 1000 invånare, som inom ett
år kommer att vara 0.
Sammanfattningsvis upplever vi att Gotlands speciella situation med små och
sårbara arbetsmarknader, bristande rörlighet bland de studerande och kraven
på att ansökningarna ska omfatta tydligt avgränsbara yrkesområden
sammantaget innebär svårigheter att få ansökningar beviljade. Detta kan i
förlängningen leda till att den gotländska arbetsmarknadens tillgång till
kvalificerad arbetskraft minskar. Vi riktar därför en särskild inbjudan till
företrädare för Myndigheten för yrkeshögskolan att tillsammans med Region
Gotland diskutera förutsättningarna för kommande ansökningar om
utbildningar förlagda till Gotland.
Med vänlig hälsning

Åke Svensson
Regionstyrelsens ordförande

Jan Holmquist
Utbildningschef
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Protokoll
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
arbetsutskott GVN AU
Sammanträdesdatum

2013-01-29

GVF:s lokaler, Visborg

Plats och tid

Rum, plats, tid–tid

Beslutande

Per Edman (V)
Eric Martell (S)
Kjell Genitz (C)

ordförande
vice ordförande
Beslutande

Övriga deltagande

Jan Holmquist
Alf Nilsson
Jimmy Söderström

Förvaltningschef
Stabschef, sekreterare
§ 19

Justering:
Tid och plats:

tisdag 29 januari 2013 i förvaltningens lokaler

Underskrifter:

Sekreterare: ___________________________________________

Alf Nilsson

Ordförande:

_____________________________
Per Edman

Justerande:

sign justerare

____________________________________________

Kjell Genitz
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Protokoll
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
arbetsutskott GVN AU
Sammanträdesdatum

2013-01-29

AU, GVN §
Mötets öppnande

Ordförande förklarade sammanträde för öppnat.

AU, GVN § 108
Justering

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Kjell Genitz.

AU, GVN § 109
Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes med följande ändringar:
•

Konsekvenser GVN:s beslut avseende NIU – återrapportering till regionstyrelsen görs till beslutspunkt.

•

Deltagande skolriksdagen görs till beslutspunkt.

•

Övriga frågor:
o Chefsekonom Jimmy Söderström kommenterar årsbokslutet
o Förvaltningschefen rapporterar om planerade skrivelse med tanke på beslut om
yrkeshögskoleutbildningar.

AU, GVN § 110
Äskande om tio ytterligare utbildningsplatser på folkhögskolan (se skrivelse)
Arbetsutskottet beslutar

•

Att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera äskandet med ett inledande avsnitt där regionledningens
syfte med tilldelningen av pengar redovisas.

•

Att ge förvaltningen i uppdrag att kontrollera med Folkhögskolan att påbörjade utbildningsinsatser inte
medför ekonomiska åtaganden efter 2013.

Arbetsutskottets förslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

•

att nämnden med ovanstående kompletteringar beslutar tilldela Folkhögskolan 534 tkr.

sign justerare
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Protokoll
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
arbetsutskott GVN AU
Sammanträdesdatum

2013-01-29

AU, GVN § 111
Hemställan från Gotlands folkhögskola att få överföra ej förbrukade investeringsmedel 2012
till 2013
Arbetsutskottets beslutar

•

att punkten utgår och integreras, tillsammans med andra önskemål om överföring av
investeringsmedel, i årsbokslutet. (Redovisas på nämnden den 13 februari).

AU, GVN § 112
Nämndens svar på remiss SOU 2012:72 ”Folkbildningens samhällsvärden - en ny modell för
statlig utvärdering
Arbetsutskottet beslutar

•

att med au:s diskussion som underlag ge förvaltningen i uppdrag att göra vissa revideringar av
beslutsunderlaget

Arbetsutskottets förslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

•

Att nämnden efter gjorda förändringar tillstyrker remissen.

AU, GVN § 113
Stöd till körkortsutbildning på vård- och omsorgsprogrammet
Arbetsutskottets förslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

•

att föreslå nämnden besluta i enlighet med förvaltningschefens förslag (se särskild skrivelse)

AU GVN § 114
Motion M – demokrati i skolan
Arbetsutskottets förslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

•
•
•

sign justerare

att med hänvisning till av förvaltningschefens skrivelse och nämndens tidigare beslutad policy förslå
nämnden avstyrka motionen
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till hur aktiviteter inom området politisk
information i skolan skall redovisas för nämnden
Att ge förvaltningen i uppdrag att till junisammanträdet 2013 se över och komma med förslag till
eventuell revidering av nuvarande policy
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Protokoll
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
arbetsutskott GVN AU
Sammanträdesdatum

2013-01-29

AU GVN § 115
Motion - Rekrytering till grundläggande militär utbildning (GMU) på gymnasiet
Arbetsutskottets förslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

•

att nämnden avstyrker motionen i enlighet med förvaltningschefens förslag

AU GVN § 116
Ny delegationsordning
Arbetsutskottets förslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

•

att delegationsordningen revideras enligt följande:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

A.2.22 delegeras ej
A.2.23 delegeras ej.
A.2.24 och A.3.1 och A.4.1 tas bort. Kort text om regleringen under rutan för gymnasiet
respektive komvux.
A.3.2 Hänvisa i kommentarrutan till Skolinspektionens riktlinjer
A.3.8 Ny punkt som tar upp Komvux rektors ansvar för upphandling av utbildningar
I anslutning till Komvux-rutan: Nämnden beslutar om Komvux utbildningsutbud. Samma
sak gäller för Folkhögskolan.
C.7-C.9 efter samråd ersätter i samråd.
A.4.5 SL 22:16 kompletteras med 17b
A.5.4-A.5.6 tas bort
B.11 Tas bort
B.13 och B.14 endast PC
C.10 Projekt över 50 tkr. till nämnden

AU GVN § 117
Medverkan på skolriksdagen

Ordförande föreslog ordförande plus en representant från varje parti (7). Eric Martell yrkade på en deltagare
från varje parti (6). Ordförandes förslag ställdes mot Eric Martells. Ordförande Per Edman (V) och Kjell
Genitz röstade ställde sig bakom ordförandes förslag. Eric Martell röstade nej.
Arbetsutskottets förslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

•

sign justerare

att ordförande plus en representant från varje parti får åka

Sida 5 (5)

Protokoll
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
arbetsutskott GVN AU
Sammanträdesdatum

2013-01-29

AU GVN 118
Beslut NIU – återrapportering till regionstyrelsen
Arbetsutskottet beslutar

•

Att ge förvaltningen i uppdrag att i skrivelsen förtydliga att nämndens beslut att fortsätta med NIU
inte får några regionalpolitiska konsekvenser.

Arbetsutskottets förslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

•

Att med nämnden med ovanstående förändring ställer sig bakom skrivelsen innan den går vidare till
regionstyrelsen

AU GVN §119
Information från förvaltningen

A. IT- kostnader
Förvaltningschefen kommenterade ekonomichefens skriftliga sammanställning av gymnasieskolans
nuvarande IT-kostnader
B. Individuella alternativet
Information om läget på det individuella alternativet hänsköts till nämndens sammanträde den 13
februari
C. Filmklustret i Fårösund
Underlag har skickats till au och nämnd och kommenteras på nämnden den 13 februari.
D. Årsbokslutet
Ekonomichef Jimmy söderström kommenterade årsbokslutet och fick i uppdrag att hos
regionledningen undersöka möjligheten att få en dags uppskov med inlämnandet.
E. Skrivelse angående avslag på sökta yrkeshögskoleutbildningar
Förvaltningschefen informerade om planerna att tillskriva yrkeshögskolan med anledning av att
Gotland inte fått någon ansökan beviljad.
AU, GVN § 120
Avslutning

Ordförande förklarade sammanträdet för avslutat.

sign justerare

