Nämnd tisdag-onsdag 16-17 april 2013
Kallelse, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)
Vid förhinder v g kontakta Helena Wottle 0498-269444, e-post: helena.wottle@gotland.se

Tid:
Plats:

kl 09.00 – 16.30
Tott hotel, S:t Göransgatan 31, Visby
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8. AU §32
9. AU §33
10. GVN §29
11.
12.
13.
14.
15.
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17.
18.
19.

Ärende

Mötets öppnande
Val av justerare och tidpunkt för justering
Godkännande av dagordning
Utbildningsorganisation

Beslut
Beslut

Bilagor, ss 1-53

Filmkluster Fårösund
Strategisk plan och budget 2014-2016
Urval till inriktningar inom gymnasieskolans program
Åtgärdsplan för handikappfrågor
Äskande KomVux
Dialog nämnd - förvaltning

Beslut

Bilaga, ss 54-60

Beslut

Bilaga, ss 61-82

Beslut

-

Beslut

-

Beslut

-

Delårsrapport 1/2013
Personuppgiftsombud
Medborgarförslag - snickerilokaler
Information från förvaltning:
i.
Ny gymnasieorganisation
ii.
Nytt gymnasiehus på Säveområdet
Information från samverkan
Återrapportering delegerat beslut: Evakuering F-hus
Delegations- och anmälningsärenden
Övriga frågor
Mötets avslutande

Beslut

Handling på bordet

Beslut

Bilaga, s 83

Beslut

Bilagor, ss 84-86

Per Edman, ordförande

Beslut

Beslut

Rapport
Rapport
Rapport
Rapport

i.
ii.
iii.

–
–
–

Bilagor, ss 87-91

Ärendenr GVN 2012/116

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Missiv
Datum 2013-04-10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Underlag för beslut om utbildningsutbudet hösten 2013
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningens förslag, se bilaga 1. Utbildningschefen föreslår att:
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) fattar beslut om utbildningsutbud och antagningsplatser i enlighet med bilaga 1.
Uppdraget

•

Ta fram ett underlag för beslut om vilka utbildningar som skall erbjudas inför hösten 2013. Förslaget skall ta sikte på ett utbildningsutbud
som är hållbart i ett längre tidsperspektiv.

Bakgrund

Hösten 2012 pågick en intensiv diskussion om nödvändigheten att anpassa
gymnasieskolans utbildningsutbud till ett vikande elevunderlag. Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen (GVF) tog inför de beslut som nämnden fattade den 25 oktober fram ett omfattande beslutsunderlag (Underlag inför beslut om
långsiktigt utbildningsutbud, missiv 2012-10-12 och Utredning om gymnasieskolans
utbildningsutbud 2012-10-11). I arbetet med att föreslå utbildningsutbud för
hösten 2013 kommer tillämpliga delar i dessa dokument att användas.
Med höstens utredningsarbete som grund ligger nu fokus på elevernas preliminära val och vilka konsekvenser de får för höstens utbildningsutbud. I de analyser och de bedömningar som görs prioriteras det ekonomiska perspektivet
och anledningen till detta är gymnasieskolornas stora underskott. En sammanfattande bedömning från förvaltningen är att sökandebilden ger möjlighet till
en anpassning av utbildningsutbudet som på tre års sikt leder till en betydligt
mer kostnadseffektiv organisation än i dag.
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Prognosarbetet

Den viktigaste delen i det arbete med att föreslå vilka utbildningar som skall
erbjudas är en kvalificerad prognos av hur många elever som slutgiltigt söker
sig till ett program eller en inriktning
Eftersom den preliminära antagningen görs efter det att nämnden fattar beslut
om vilka utbildningar som skall erbjudas är testkörningar med olika antagningsalternativ ett nödvändigt instrument i prognosarbetet.
•
•

Testkörning 1 är alltid det utbildningsutbud och de antagningsplatser
som nämnden fastställde i december 2012
Testkörning 2 är ett alternativ där utbildningsutbud och antagningsplatser anpassats till sökandebilden

I prognosarbetet tas utöver sökandebilden hänsyn till följande:
•

Obehöriga elever tas in när det görs testkörningar och en preliminär
antagning. I prognosen bedöms att ca hälften har fått sin behörighet
när omvalet är gjort. Erfarenheter från tidigare år visar dock att andelen elever som blir behöriga är betydligt mindre för elever som söker
Vård- och omsorgsprogrammet och Fordonsprogrammet.

•

I testkörningarna tas ungdomar som sökt skolor i annan kommun in i
den kommunala gymnasieskolan.

•
•

Andelen elever som preliminärt kommit in på sitt förstahandsval.
Antagande om hur många av de elever som kommit in på andra val än
sitt första som kommer att tacka ja till sin plats på programmet.

Meritpoäng för sist antagna elev och medelvärdet för programmet.
Reservlistan med elever som inte kommit in på sitt förstahandsval alternativt inte kommit in alls.
Den största osäkerhetsfaktorn i prognosarbetet är elevernas möjlighet att välja
om efter det att utbildningsutbudet korrigerats. Tidigare år har ca 100 elever
ändrat sina val. En rimlig hypotes är att den föreslagna organisationen, där
färre elever än tidigare får sina förstahandsval, leder till något fler omval än
tidigare år.
•
•

Viktigt att notera är de utbildningar som erbjuds efter nämndens beslut den
16-17 april måste startas oavsett förändringar i elevernas val. Det enda som
kan göras efter omvalet är korrigeringar av antalet antagningsplatser.
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Andra grunder för bedömningen

I de bedömningar som gjordes i underlagen hösten 2012 och som fortfarande
gäller vägdes följande faktorer in:
•
•
•
•
•
•
•

Kostnaden per elev och jämförelse med riksprislistan (endast för program i farozonen).
En uppskattning av alternativkostnader när en utbildning inte erbjuds
alternativt antagningsplatserna minskar.
Organisatoriska brytpunkter, d.v.s. behov att öka eller minska antalet
klasser/grupper.
En bedömning av möjligheterna till APL (arbetsplatsförlagt lärande)
med kvalitet och förutsättningarna för lärlingsutbildning.
Utbildningarnas betydelse för regionen avvägt mot kostnad.
En bedömning av hur utbildningens kvalitet påverkas av minskade
elevtal och de åtgärder som måste vidtas för att minska kostnaderna.
Olika besluts betydelse i ett genusperspektiv.

Platser, antalet sökande och antagna

Antalet platser har i förslaget (bil.1) korrigerats från 554 till 484. 523 1 elever har
sökt den kommunala gymnasieskolan i första hand. Av dessa saknar i nuläget
97 behörighet till ett nationellt program. Med antagandet att hälften blir behöriga kommer antalet behöriga sökande inför omvalsperioden att vara 474. I
testkörning 2 som genomförts antas 481 elever (inkluderar obehöriga) och av
dessa har 387 fått sitt förstahandsval (80 procent). Eftersom obehöriga elever
försvinner när slutantagningen görs kommer andelen som får sina förstahandsval att öka något. En lägre andel som får sina förstahandsval beror på att
organisationen slimmats och blivit mer kostnadseffektiv. En hög andel elever
som får sina förstahandsval indikerar att gymnasieskolan har en överdimensionerad organisation och höga kostnader i förhållande till antalet elever. Antalet
elever som inte antagits till något program är 63 och av dessa kan de flesta antas vara obehöriga. Det är troligt att andelen av dessa som blir behöriga är låg.
Sammanfattningsvis kan sägas att de minskade elevkullarna nu får en tydlig
påverkan på den kommunala gymnasieskolan.
Sammanfattande förslag med konsekvenser

I bilaga 1 redovisas förvaltningens förslag till vilka utbildningar som skall erbjudas inför omvalsperioden. I bilaga 2 redovisas programvisa prognoser och
bedömningar. För att få ett långsiktigt hållbart utbildningsutbud och en ekonomi i balans är det förvaltningens bedömning att utbildningsutbudet och antalet antagningsplatser måste minska. En viktig utgångspunkt för förslagen att
Sökande från annan kommun till Estetiska programmets inriktning estetik och media ingår
inte.

1
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inte starta en utbildning är att alternativkostnaderna i samtliga fall bedöms som
mycket låga.
Utökning av antagningsplatser
Med tanke på sökandebilden förslås följande program få en utökning av antagningsplatser:
•

Naturbruksprogrammet utökas från 12 till 16 platser. Inga organisatoriska förändringar behövs som medför ökade kostnader. Utrymme
finns för 4 platser sökbart programinriktat individuellt val (IMPRO 2).

•

Restaurang- och livsmedelsprogrammet utökas från 16 till 30 platser:
Konsekvenser:
o Inga organisatoriska förändringar behövs som medför ökade
kostnader. Den planerade anpassningen till 16 elevplatser avbryts.
o En mer kostnadseffektiv organisation för de två inriktningar
som erbjuds.
o Inget utrymme för sökbart IMPRO.

•

Estetiska programmets inriktning bild och formgivning utökas
från 5 till 13 platser. Bildar tillsammans med teater (antagning 6 elever)
och musik (antagning 13 elever) en klass. Med tanke på att dans inte
erbjuds uppstår ingen ökad kostnad för det estetiska programmet som
helhet.
I enlighet med nämndens beslut den 25 oktober skall teaterinriktningens karaktärsämneskurser genomföras av Kulturskolan Gotland.

Minskning av antagningsplatser
Med tanke på sökandebilden föreslås en minskning av antalet antagningsplatser
för följande program:
•

2
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Platserna på bygg- och anläggningsprogrammet minskas från 34 till
25 platser.
Konsekvenser:
o Antagning av en klass istället för två
o Inriktningen mark och anläggning erbjuds inte
o Lärlingsutbildningen måleri erbjuds inte
o Inget utrymme för sökbart IMPRO.

Tidigare PRIV
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o Med samma sökandebild framöver en successivt minskad organisation och lägre lokalkostnader (med 25 sökande får alla plats
i bygglokalen). Uppskattad besparing efter tre år med samma
antagning som i höst beräknas till 2 161 tkr.
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•

Platserna på fordons- och transportprogrammet minskas från 32 till
24 platser.
Konsekvenser:
o Antagning av en klass istället för två
o Lärlingsutbildningen lastbil och mobila maskiner kan inte erbjudas (ingen sökande)
o Inget utrymme för sökbart IMPRO.
o Med samma sökandebild framöver en successivt minskad organisation. Uppskattad besparing efter 3 år med samma antagning
som i höst beräknas till 2 341 tkr.

•

Platserna på handels- och administrationsprogrammet minskas från
24 till 21.
Konsekvenser:
o Med 21 elever undviker man delning i datakurser. En något förtätad organisation i övrigt.
o Inget utrymme för sökbar IMPRO.
o Uppskattad kostnadsminskning 225 tkr.

•

Platserna på ekonomiprogramme t minskas från 60 till 45.
Konsekvenser:
o 15 elever samläser med elever på HU eller SA.

•

Platserna på humanistiska programmet minskas från 20 till 15. Konsekvenser:
o Samläsning med elever från SA eller EK.
o Ingen särskild variant musik erbjuds (inga sökande).

•

Platserna på teknikprogrammet minskas från 45 till 30 platser.
Konsekvenser:
o Något färre elever får sina förstahandsval i testkörning 2 (10
jämfört med alla i testkörning 1)
o Inriktningen design och produktutveckling erbjuds inte.
o Med samma sökandebild framöver en successivt minskad organisation. Uppskattad besparing efter 3 år med samma antagning
som i höst beräknas till 2 776 tkr.
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Utbildningar i farozonen
• Prognosen för sjöfartsutbildningen är 6 elever. Efter att AB Rederi
Gotland ökat sitt stöd föreslås att utbildningen erbjuds hösten 2013.
Konsekvenser:
o Även om hänsyn tas till ekonomiskt stöd från AB Rederi Gotland (max 500 tkr för en årskurs och högst 1000 tkr för ett år)
gör programmet ett underskott på ca 250 tkr per år under tre
år. Efter överenskommelse med AB Rederi Gotland om ett
tilläggsavtal erbjuds utbildningen. Tilläggsavtalet innebär att
maximalt belopp per årskurs och år höjs till 750 tkr men att
maximalt totalbelopp även fortsatt är 1 000 tkr per år.
o Utrymme för sökbart IMPRO 2 platser
o Om programmet erbjuds är samläsning med annat program i
gymnasiegemensamma ämnen nödvändigt.
o Möjligheterna till vuxenutbildning utreds (se särskilt avsnitt om
vuxenutbildningens framtida roll)
•

VVS- och fastighetsprogrammet med 4 behöriga sökande och en
prognostiserad antagning av 8 elever. 10 platser föreslås.
Konsekvenser:
o En antagning av 8 elever innebär att endast VVS-inriktningen
kan erbjudas.
o Samläsning med annat program i gymnasiegemensamma ämnen
nödvändigt.
o Inget utrymme för sökbart IMPRO.
o Med samma sökandebild framöver en successivt minskad organisation. Uppskattad besparing efter 3 år med samma antagning
som i höst beräknas till 1 087 tkr.

•
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Prognosen för vård- och omsorgsprogrammet är 8 elever. Utbudet
med 14 platser föreslås kvarstå.
Konsekvenser:
o Utrymme för IMPRO 4 platser och IMYRK (yrkesintroduktion).
o Fortsatt vuxenutbildning som har högt söktryck (50 studerande
i utbildning våren 2013).
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Utbildningar där antagningstopp eller avveckling föreslås
• För estetiska programmets inriktning dans med 2 behöriga sökande
föreslås antagningsstopp.
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•

För hantverksprogrammets inriktning finsnickeri (lärling) med 1
behörig sökande föreslås avveckling. Analys och bedömning, se bilaga
5.
Konsekvenser:
o Endast 4 elever i årskurs 3 läsåret 2013/2014 med hög kostnad
per elev. Utbildningen fasas ut helt efter vårterminen 2014.
o Lokalen för finsnickeri sägs upp.
o En avvecklig av utbildningen ger en uppskattad slutlig besparing på 1 815 tkr i den egna organisationen. Till det kommer
merkostnad för elever på Hantverksprogrammet i annan huvudmans skola (se bilaga 5).
o Interkommunal överkompensation försvinner halvårsskiftet
2014 (se bilaga 5).
o Möjligheter till vuxenutbildning utreds (se särskilt avsnitt om
uppdrag till vuxenutbildningen).

•

För industritekniska programmets inriktning driftsäkerhet och
underhåll (lärling) med 2 behöriga sökande föreslås avveckling.
Konsekvenser:
o Endast 6 elever i årskurs 3 läsåret 2013/2014 med hög kostnad
per elev. Utbildningen fasas ut helt efter vårterminen 2014.
o En avveckling av utbildningen ger en uppskattad slutlig besparing på 1 449 tkr.
o Möjligheterna till vuxenutbildning utreds (se särskilt avsnitt om
uppdrag till vuxenutbildningen).

•

För estetiska programmets inriktning estetik och media föreslås
avveckling. Analys prognos och bedömning se bilaga 2.
Konsekvenser:
o Inför 2014 stöd från Gotlands Filmfond till marknadsföringen
och ett utvecklingsarbete i samarbete med Gotlands folkhögskola och ett planerat filmkluster i Fårösund. Ambitionen är att
hitta ett koncept som sticker ut i förhållande till liknande utbildningar i övriga Sverige (se bilaga 4).
o Tillståndet går ut efter läsåret 2014/2015. Till januari 2014 arbete med utformning av ny ansökan om spetsutbildning eller
särskild variant.
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o En avveckling av utbildningen ger en uppskattad slutlig besparing på 4 090 tkr.
Programinriktat individuellt val (IMPRO)
I den organisation som presenteras minskar möjligheten att erbjuda IMPRO.
Sökbara IMPRO-platser föreslås på följande program: NB 4, RX 2 och VO 4.
Totalt 10 sökbara IMPRO-platser. För övriga yrkesprogram erbjuds IMPRO i
mån av plats. Om beslut fattas om särskilda IMPRO-grupper uppstår en ny
kostnad.
Nationell idrottsutbildning (NIU) och den lokala profilen
Antagning till NIU och lokalidrottsutbildning och förväntade kostnader läsåret
2013/2014, se bilaga 3. Inför 2014 avser förvaltningen föreslå nämnden att
äska ramförstärkning enligt följande:
Förstärkt instruktörsbidrag
Kostnad samordning/gemensamma utbildningsinsatser
Totalt

200 tkr
537 tkr.
737 tkr.

Sammantaget uppskattade besparingar

Uppskattade besparingar p.g.a. minskat antal antagningsplatser eller avveckling
av utbildningar: Alternativkostnader som bedöms som små tillkommer.
Besparingar 2013-ff
Kategori, tkr
GVN april 2013

Beslutad Uppskattad Uppskattad Uppskattad Uppskattad
besparing besparing
besparing
besparing
besparing
totalt
2013
2014
2015
2016

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)Not1

2 161

270

990

1 709

2 161

Not1

2 341

293

1 072

1 852

2 341

2 776

347

1 271

2 196

2 776

1 087

136

498

860

1 087

225

28

103

178

225

1 449

-

1 449

1 449

1 449

1 815

-

1 815

1 815

1 815

2 462

308

1 128

1 947

2 462

14 316

1 382

8 326

12 006

14 316

1 382

6 944

3 680

2 310

Fordons- och transportprogrammet (FT)
Teknikprogrammet (TE)

Not1
Not1

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
Handels- och administrationsprogrammet
(HA)Not1
Hantverksprogrammet (HV)

Not2

Industritekniska programmet (IN)

Not2

Estetiska programmet (ESTEST0S)Not3
Summa
Förändring per år
Not1

Minskat antal utbildningsplatser och klasser. Not2 Utbildningar
avvecklas.
Not3
Utbildning avvecklas, kostnaden avser en nettokostnad inklusive förväntade interkommunala intäkter för fem elever
per åk.

Ingen avveckling av sjöfartsutbildningen i förvaltningens förslag. För estetiska programmet,
inriktning estetik och media föreslås antagningsstopp.
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Utöver detta tillkommer att den interkommunala ersättningen för elever i annan huvudmans skola (på hantverksprogrammet) skulle ge en merkostnad på
3 200 tkr om 2 lärlingselever tas in på programmets inriktning finsnickeri (se
bilaga 5).
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Uppdrag avseende vuxenutbildning inom yrkesområden med få
sökande till ungdomsgymnasiet

På Gotland finns ett antal yrkesområden med behov av utbildad arbetskraft,
men med få sökande till ungdomsgymnasiet. Exempel på sådana branscher är
finsnickeri, driftsäkerhet och underhåll, fastighetsteknik, sjöfart samt vård- och
omsorg. Med anledning av detta föreslås att utbildningschefen får i uppdrag att
undersöka förutsättningar för vuxenutbildning inom de yrkesområden där
ungdomsgymnasiets utbildningar avvecklas eller har få sökande.
a) Om hantverksprogrammets inriktning finsnickeri avvecklas sker det till
sommaren 2014. För att fullt ut utnyttja lokaler och lärarresurser sista
året skall förvaltningen undersöka möjligheterna att anordna en utbildning för vuxna som sträcker sig från oktober 2013 till juni 2014.
Utöver detta får förvaltningen i uppdrag att i samarbete med branschen
undersöka förutsättningar för en mer långsiktig finsnickeriutbildning
för vuxna. Om förutsättningarna och behoven finns skall ett utbildningskoncept presenteras för nämnden hösten 2013.
b) Om industritekniska programmet avvecklas föreslås samma uppdrag
som under punkt a. Skillnaden är att lokaler och utrustning används av
andra gymnasieprogram, något som ger vuxenutbildningen möjlighet
att använda lokaler och utrustning för utbildning av vuxna.
c) Utöver ovanstående har utbildningschefen i uppdrag att undersöka
möjligheterna till vuxenutbildning för:
o fastighetsteknik
o sjöfartsutbildningen
o måleri, lärling

Jan Holmquist
Utbildningschef
Alf Nilsson/Björn Linder
Handläggare
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Bilaga 1

Förslag till programutbud 2013 inkl platser

Bilaga 2

Antagningsanalys (arbetsdokument)

Bilaga 3

Särskilt underlag: Idrottsutbildningar

Bilaga 4

Särskilt underlag: Estetiska programmet, inriktning estetik
och media

Bilaga 5

Särskilt underlag: Hantverksprogrammet lärling
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2013-04-09

Utbud kommunala gymnasieskolan läsåret 2013/2014
Yrkesprogram

2013
Program

Erbjudna
inriktningar

Platser

IMPRO
(f.d. PRIV)

Summa

Barn- och fritidsprogrammet
(BF)

-

Bygg- och anläggningsprogrammet
(BA)
El- och energiprogrammet
(EE)

pedagogiskt arbete
socialt arbete

24

-

24

-

IMPRO i mån av plats

-

anläggningsfordon
husbyggnad
plåtslageri (lärling)

25

-

25

-

IMPRO i mån av plats

-

30

-

30

-

dator- och
kommunikationsteknik
elteknik

Fordons- och transportprogrammet
(FT)

-

personbil

10

-

24

-

IMPRO i mån av plats

-

transport

14

Handels- och administrationsprogrammet
(HA)

-

handel och service

21

-

21

-

IMPRO i mån av plats

Hotell- och turismprogrammet
(HT)

-

hotell och konferens

16

-

16

-

IMPRO i mån av plats

Naturbruksprogrammet
(NB)

-

djur
lantbruk

16

4

20

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
(RL)

-

bageri och konditori
kök och servering

30

-

30

-

IMPRO i mån av plats

Sjöfartsutbildningen
(RXDAC/MAS)

-

däck
maskin

12

2

14

VVS- och fastighetsprogrammet
(VF)

-

VVS

10

-

10

-

IMPRO i mån av plats

14

4

18

222

10

232

Vård- och omsorgsprogrammet
(VO)
Summa
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Kommentar

Ärendenr GVN 2012/116

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Region Gotland

Högskoleförberedande program

2013
Program

Erbjudna
inriktningar

Ekonomiprogrammet
(EK)

-

Ekonomi
Juridik

45

Estetiska programmet (ES)
(Inriktningar från åk. 1)

-

Bild och formgivning
Musik
Teater

13
13
6

Humanistiska programmet (HU)

-

Kultur
Språk

15

-

Ej särskild variant (musik)

Naturvetenskapsprogrammet
(NA)

-

Naturvetenskap

50

-

Även särskild variant (musik)

Samhällsvetenskapsprogramme
t (SA)

-

90

-

Även särskild variant (musik) på
inriktningarna ”Beteendevetenskap”
och ”Samhällsvetenskap”

-

Beteendevetenskap
Medier, information och
kommunikation
Samhällsvetenskap

-

Informations- och medieteknik

30

Teknikprogrammet (TE)

Platser

Summa

262

Platser totalt

2013
Summa

Nationellt
program
484

IMPRO

Totalt

10

494

Introduktionsprogram
Program

Kommentar

Preparandutbildning (IMPREP)
Programinriktat individuellt val (IMPRO)
Yrkesintroduktion (IMYRK)
Individuellt alternativ (IMIND)
Språkintroduktion (IMSPR)
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Inriktade mot yrkesprogram enl. ovan

Kommentar

2 (2)

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

13-03-25

Utbud HT 2013
analys
Bilaga 2

Innehåll

Barn- och fritidsprogrammet, BF ...............................................................................................................................2

Bygg- och anläggningsprogrammet, BA ....................................................................................................................1
El- och energiprogrammet, EE ..................................................................................................................................2
Fordons- och transportprogrammet, FT...................................................................................................................3
Handels och administrationsprogrammet, HA ........................................................................................................4
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Hotell- och turismprogrammet, HT ..........................................................................................................................6
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Sjöfartsutbildningen - maskin, RXMAS ................................................................................................................. 12
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Utbud HT 2013

13-03-25

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

analys
Bilaga 2

Barn- och fritidsprogrammet, BF
Sökandebild:
Totalt antal 1:a-handssökande:

24

Behöriga:

21

Flickor:

14

Pojkar:

10

Testkörning 1: Preliminär organisation 2012-12-12 (GVN § 119)
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

24

24

2

2

22
0

12
1

12

162,5

92 %
184

Prognos:
Fyllnadsgrad:

Antal:

23

96 %

Testkörning 2
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

12

12

88 %

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

24
3

24
2

21
0

2

170

184

Prognos:
Antal:

Fyllnadsgrad:

24

100 %

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår antagning med 24 platser. Vidare föreslås att inriktningen ”fritid och hälsa” inte
erbjuds. IMPRO i mån av plats.
Analys av preliminär organisation
Ev. villkor

GVN § 99 2012-10-25:
•

Den inriktning vid programmet som har det lägsta söktryck, efter den preliminära antagningen våren
2013, avvecklas.

Analys och bedömning

Testkörning 1 ger, med antagandet att hälften av de nu obehöriga eleverna blir behöriga, en prognos på 23
elever, d.v.s. en fyllnadsgrad på 96 procent. Detta föranleder ingen förändring av antalet platser.
Testkörning 2 påverkas dock av förändringar gjorda på andra program. Resultatet med oförändrat antal
platser blir därför något annorlunda. Prognosen är att programmet blir fullt. Lägsta jämförelsetal ökar något
och förstahandsgraden sjunker marginellt.
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Bygg- och anläggningsprogrammet, BA
Sökandebild:
Totalt antal 1:a-handssökande:

32

Behöriga:

16

Flickor:

1

Pojkar:

31

Testkörning 1: Preliminär organisation 2012-12-12 (GVN § 119)
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

1:a-handsgrad:

34

34

8

17

26
0

1
6

33

62,5

76 %
142

Prognos:
Antal:

26

Fyllnadsgrad:

76 %

Testkörning 2
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

23

68 %

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

25
8

25
4

17
0

2

15

135

175

Prognos:
Antal:

25

Fyllnadsgrad:

100 %

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår antagning med 25 platser. Vidare föreslås att inriktningarna ”mark och anläggning”
samt ”måleri (lärling)” inte erbjuds. IMPRO i mån av plats.
Analys av preliminär organisation
Ev. villkor

-

Analys och bedömning

Vid testkörning 1 antas 34 elever men hälften av dessa är i nuläget obehöriga varför prognosen, med
antagande att hälften av de obehöriga eleverna blir behöriga, blir 26 elever, d.v.s. en fyllnadsgrad på 76
procent.
I testkörning 2, som med 25 platser ligger på närmaste organisatoriska brytpunkt, blir programmet fullt.
Lägsta jämförelsetal är 135 vilket i kombination med en förstahandsgrad på 68 procent inte signalerar att
ytterligare platser krävs. De reserver som finns består i huvudsak av i nuläget obehöriga elever med relativt
låga jämförelsetal.

1
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El- och energiprogrammet, EE
Sökandebild:
Totalt antal 1:a-handssökande:

32

Behöriga:

24

Flickor:

0

Pojkar:

32

Testkörning 1: Preliminär organisation 2012-12-12 (GVN § 119)
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

1:a-handsgrad:

30

30

7

1

23
0

0
9

30

162,5

77 %
187

Prognos:
Antal:

29

Fyllnadsgrad:

97 %

Testkörning 2
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

30

77 %

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

30
7

30
1

23
0

0
9

162,5

187

Prognos:
Antal:

29

Fyllnadsgrad:

97 %

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår antagning med 30 platser.
Analys av preliminär organisation
Ev. villkor

-

Analys och bedömning

Testkörning 1 tyder på att programmet i det närmaste blir fullt.
Testkörning 2, som inte verkar ha påverkats alls av justeringar på andra program, ger i princip samma resultat.
Om man tar den låga förstahandsgraden, i kombination med det faktum att en obehörig antagits i beaktande,
blir prognosen 29 elever.

2
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Fordons- och transportprogrammet, FT
Sökandebild:
Totalt antal 1:a-handssökande:

37

Behöriga:

17

Flickor:

5

Pojkar:

32

Testkörning 1: Preliminär organisation 2012-12-12 (GVN § 119)
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

1:a-handsgrad:

32

32

5

11

27
0

6

10

26

120

84 %
170

Prognos:
Antal:

24

Fyllnadsgrad:

75 %

Testkörning 2
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

18

79 %

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

24
5

24
4

19
0

6

18

160

181

Prognos:
Antal:

24

Fyllnadsgrad:

100 %

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår antagning med 24 platser. Vidare föreslås att inriktningen ”lastbil och mobila
maskiner (lärling)” inte erbjuds. IMPRO i mån av plats.
Analys av preliminär organisation
Ev. villkor

-

Analys och bedömning

Vid testkörning 1 antas 32 elever men 11 av dessa är i nuläget obehöriga varför prognosen, med antagande att
25 procent av de obehöriga eleverna blir behöriga, blir 24 elever, d.v.s. en fyllnadsgrad på 75 procent.
Testkörning 2, som med 24 platser ligger på närmaste organisatoriska brytpunkt, blir programmet fullt. Lägsta
jämförelsetal är 160 och förstahandsgraden 79 procent inte. Fyra i nuläget obehöriga, vilket också är vad som
prognostiseras bli behöriga, är ibland de antagna. De reserver som finns består av i nuläget obehöriga elever
vilka inte beräknas bli behöriga.

3
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Handels och administrationsprogrammet, HA
Sökandebild:
Totalt antal 1:a-handssökande:

16

Behöriga:

14

Flickor:

7

Pojkar:

9

Testkörning 1: Preliminär organisation 2012-12-12 (GVN § 119)
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

1:a-handsgrad:

24

24

8

6

16
0

10
0

14
0

67 %
156

Prognos:
Antal:

21

Fyllnadsgrad:

88 %

Testkörning 2
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

12

67 %

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

21
7

21
3

14
0

9
2

122,5

175

Prognos:
Antal:

20

Fyllnadsgrad:

95 %

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår antagning med 21 platser. IMPRO i mån av plats.
Analys av preliminär organisation
Ev. villkor

-

Analys och bedömning

Vid testkörning 1 antas 24 elever men 6 av dessa är i nuläget obehöriga varför prognosen, med antagande att
hälften av de obehöriga eleverna blir behöriga, blir 21 elever, d.v.s. en fyllnadsgrad på 88 procent.
Vid testkörning 2, som med 21 platser ligger på närmaste organisatoriska brytpunkt, prognostiseras
programmet anta 20 elever. Lägsta jämförelsetal är 122,5 vilket i kombination med en förstahandsgrad på 67
procent inte motiverar att ytterligare platser krävs.

4
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Hantverksprogrammet - finsnickeri, HVFIN0L
Sökandebild:
Totalt antal 1:a-handssökande:

2

Behöriga:

1

Flickor:

1

Pojkar:

1

Testkörning 1: Preliminär organisation 2012-12-12 (GVN § 119)
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

4

3

1

2

2
0

1
0

2
0

67 %
75

Prognos:
Fyllnadsgrad:

Antal:

2

50 %

Testkörning 2
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

0

0
0

0
0

0
2

0

Prognos:
Antal:

Fyllnadsgrad:

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår avveckling av utbildningen.
Analys av preliminär organisation
Ev. villkor

GVN § 118 2012-12-12:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar
•

att erbjuda lärlingsutbildningar vid hantverksprogrammet, inriktning finsnickeri (4 platser), och vid det
industritekniska programmet, inriktning driftsäkerhet och underhåll med kompletterande svetskurser (4
platser). Slutgiltigt beslut om utbildningarna skall starta, och antal platser, är beroende på antalet
sökande och fattas i samband med den preliminära antagningen våren 2013.

Analys och bedömning

På grund av få behöriga förstahandssökande utgår programmet ur testkörning 2.

5
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Hotell- och turismprogrammet, HT
Sökandebild:
Totalt antal 1:a-handssökande:

15

Behöriga:

13

Flickor:

13

Pojkar:

2

Testkörning 1: Preliminär organisation 2012-12-12 (GVN § 119)
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

16

16

2

1

14
0

14
1

2

70

88 %
195

Prognos:
Antal:

15

Fyllnadsgrad:

94 %

Testkörning 2
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

12

4

81 %

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

16
3

16
0

13
0

2

150

196

Prognos:
Antal:

15

Fyllnadsgrad:

94 %

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår antagning med 16 platser. IMPRO i mån av plats.
Analys av preliminär organisation
Ev. villkor
Analys och bedömning

Testkörning 1 tyder på att programmet blir i det närmaste fullt.
Testkörning 2, som inte verkar ha påverkats speciellt mycket av justeringar på andra program, ger i princip
samma resultat. Samtliga antagna elever är i nuläget behöriga och två obehöriga reserver med relativt låga
jämförelsetal finns.
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Industritekniska programmet - driftsäkerhet och underhåll,
INDRI0L
Sökandebild:
Totalt antal 1:a-handssökande:

3

Behöriga:

2

Flickor:

0

Pojkar:

3

Testkörning 1: Preliminär organisation 2012-12-12 (GVN § 119)
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

132,5

165

4

4

1

2

3
0

0
0

4

1:a-handsgrad:

75 %

Medel jämf.tal:

Prognos:
Antal:

Fyllnadsgrad:

2

50 %

Testkörning 2
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

0

0
0

0
0

0
3

0

Prognos:
Antal:

Fyllnadsgrad:

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår avveckling av utbildningen.
Analys av preliminär organisation
Ev. villkor

GVN § 118 2012-12-12:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar
•

att erbjuda lärlingsutbildningar vid hantverksprogrammet, inriktning finsnickeri (4 platser), och vid det
industritekniska programmet, inriktning driftsäkerhet och underhåll med kompletterande svetskurser (4
platser). Slutgiltigt beslut om utbildningarna skall starta, och antal platser, är beroende på antalet
sökande och fattas i samband med den preliminära antagningen våren 2013.

Analys och bedömning

På grund av få behöriga förstahandssökande utgår programmet ur testkörning 2.

7
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Naturbruksprogrammet, NB
Sökandebild:
Totalt antal 1:a-handssökande:

17

Behöriga:

12

Flickor:

5

Pojkar:

12

Testkörning 1: Preliminär organisation 2012-12-12 (GVN § 119)
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

1:a-handsgrad:

12

12

2

0

10
0

4
7

8

177,5

83 %
198

Prognos:
Antal:

12

Fyllnadsgrad:

100 %

Testkörning 2
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

10

81 %

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

16
3

16
1

13
0

6
4

162,5

191

Prognos:
Antal:

14

Fyllnadsgrad:

88 %

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår antagning med 16 platser och 4 sökbara IMPRO-platser.
Analys av preliminär organisation
Ev. villkor

-

Analys och bedömning

Sökandebilden till programmet är tämligen god; 17 förstahandssökande till 12 platser. Av dessa 17 är 12 i
nuläget behöriga. Testkörning 1 resulterar i att 12 elever antas. Av dessa är 10 förstahandssökande, d.v.s. det
finns både behöriga och obehöriga förstahandssökande bland reserverna.
Organisationen utökas till 16 platser till testkörning 2. Prognosen blir att 14 elever antas.
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Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL
Sökandebild:
Totalt antal 1:a-handssökande:

35

Behöriga:

29

Flickor:

21

Pojkar:

14

Testkörning 1: Preliminär organisation 2012-12-12 (GVN § 119)
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

16

16

1

0

15
0

14
20

2

195

94 %
222

Prognos:
Antal:

16

Fyllnadsgrad:

100 %

Testkörning 2
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

22

8

87 %

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

30
4

30
1

26
0

9

177,5

204

Prognos:
Antal:

30

Fyllnadsgrad:

100 %

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår antagning med 30 platser. IMPRO i mån av plats.
Analys av preliminär organisation
Ev. villkor

-

Analys och bedömning

Eftersom antalet behöriga förstahandssökande med råge överstiger antalet platser blir testkörning 1 en
formalitet. Antalet platser utökas därför till 30 till testkörning 2.
Vid testkörning 2, med 30 platser, prognostiseras programmet att bli fullt. En i nuläget obehörig elev har
antagits och sannolikt kommer några till av reserverna att bli behöriga. Organisationen kan dock inte utökas
utan att höga kostnader uppstår.

9

Besöksadress Regementsgatan 6

GVN 2013-04-16--17
Postadress
Sida
24 avSE-621
91 81 Visby

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

Webbplats www.gotland.se/gvf

E-post registrator-gvf@gotland.se

Org. nr. 212000-0803

Sjöfartsutbildningen - däck, RXDAC
Sökandebild:
Totalt antal 1:a-handssökande:

3

Behöriga:

3

Flickor:

0

Pojkar:

3

Testkörning 1: Preliminär organisation 2012-12-12 (GVN § 119)
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

1:a-handsgrad:

6

6

3

0

3
3

2
0

4

152,5

50 %
200

Prognos:
Fyllnadsgrad:

Antal:

4

67 %

Testkörning 2
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

4

50 %

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

6
3

6
1

3
3

2
0

127,5

191

Prognos:
Antal:

Fyllnadsgrad:

3

50 %

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår antagning med 6 platser på inriktningen (12 platser totalt på utbildningen). Detta
då avtal med Rederi AB Gotland ger tillräcklig kostnadstäckning om utfallet blir det prognostiserade.
Därutöver 2 sökbara IMPRO-platser.
Analys av preliminär organisation
Ev. villkor

GVN § 99 2012-10-25:
Ingår i utbildningsutbudet under förutsättning att avtal om kostnadstäckning upprättas mellan Rederi AB Gotland
och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
•
•

Antalet platser utökas till 12.
Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Rederi AB Gotland utarbeta förslag till avtal.

GVN § 121 2012-12-12:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar
•

att fastställa samverkansavtalet mellan Rederi AB Gotland och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
Region Gotland
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Analys och bedömning

Vid analys av sjöfartsutbildningen måste tillvägagångssättet vara något annorlunda än för andra utbildningar.
Analysen görs av båda inriktningarna tillsammans, d.v.s. i förhållande till 12 platser totalt.
Utbildningens riksantagning gör att sökande från annan kommun måste analyseras i särskild ordning. Vid
provantagningarna betraktas samtliga av dessa som både behöriga och förstahandssökande. Så är inte fallet i
verkligheten, varför samtliga sökande från annan kommun måste bedömas individuellt. Bedömningsgrund för
sannolikheten att en sökande från annan kommun påbörjar studier är bl.a. relaterade till i vilken hand den
sökande valt utbildningen, var sökande bor i förhållande till andra val och deras lokalisering och prioritet, typ
av övriga val, elevens behörighet och jämförelsetal. Ett grundkriterium är att sökande från annan kommun
bör ha valt utbildningen i första hand. Totalt har 5 elever från annan kommun valt utbildningen varav 3 i
första hand. Av dessa är samtliga i nuläget behöriga. När dessa elever bedöms i förhållande till ovan nämnda
kriterier är prognosen att 2-3 påbörjar studier på Gotland.
När det gäller sökande från Gotland görs analysen på motsvarande sätt. Totalt finns 7 sökande från Gotland
varav 3 i första hand, samtliga av dessa behöriga. För prognosens skull antas att i huvudsak elever sökande i
första hand antas. Prognosen är att 4 elever från Gotland antas.
Prognosen är att 6 elever antas. Av dessa är högst 3 från annan kommun.
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Sjöfartsutbildningen - maskin, RXMAS
Sökandebild:
Totalt antal 1:a-handssökande:

4

Behöriga:

3

Flickor:

1

Pojkar:

3

Testkörning 1: Preliminär organisation 2012-12-12 (GVN § 119)
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

1:a-handsgrad:

6

6

2

2

4
2

1
0

5
0

67 %
123

Prognos:
Antal:

5

Fyllnadsgrad:

83 %

Testkörning 2
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

5

50 %

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

6
3

6
1

3
2

1
1

30

154

Prognos:
Antal:

3

Fyllnadsgrad:

50 %

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår antagning med 6 platser på inriktningen (12 platser totalt på utbildningen). Detta
då avtal med Rederi AB Gotland ger tillräcklig kostnadstäckning om utfallet blir det prognostiserade.
Därutöver 2 sökbara IMPRO-platser.
Analys av preliminär organisation
Ev. villkor

Se tidigare, RXDAC.
Analys och bedömning

Se tidigare, RXDAC.
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VVS- och fastighetsprogrammet, VF
Sökandebild:
Totalt antal 1:a-handssökande:

9

Behöriga:

4

Flickor:

0

Pojkar:

9

Testkörning 1: Preliminär organisation 2012-12-12 (GVN § 119)
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

1:a-handsgrad:

16

14

5

8

9
1

0
0

14
10

64 %
124

Prognos:
Antal:

9

Fyllnadsgrad:

56 %

Testkörning 2
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

10

60 %

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

10
4

10
4

6
0

0
3

132,5

164

Prognos:
Antal:

8

Fyllnadsgrad:

80 %

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår antagning med 10 platser. Vidare föreslås att inriktningen ”fastighet” inte erbjuds.
IMPRO i mån av plats.
Analys av preliminär organisation
Ev. villkor

-

Analys och bedömning

I förhållande till antal platser är sökandebilden inte alls tillräcklig. Endast 4 behöriga sökande finns till de 16
platserna. Vid testkörning 1 antas 14 elever, men av dessa är 9 i nuläget obehöriga. Prognosen blir 9 antagna
elever.
Vid testkörning 2, med 10 platser, påverkas programmet av justeringar av utbudet i övrigt. 10 elever antas,
men av dessa är 4 obehöriga. Detta, i kombination med en låg förstahandsgrad, gör att prognosen blir 8
antagna elever.
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Vård- och omsorgsprogrammet, VO
Sökandebild:
Totalt antal 1:a-handssökande:

9

Behöriga:

8

Flickor:

9

Pojkar:

0

Testkörning 1: Preliminär organisation 2012-12-12 (GVN § 119)
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

14

11

2

2

9
0

11
0

0

100

82 %
180

Prognos:
Antal:

10

Fyllnadsgrad:

71 %

Testkörning 2
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

11

0

82 %

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

14
2

11
3

9
0

0

70

169

Prognos:
Antal:

9

Fyllnadsgrad:

63 %

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår antagning med 14 platser och 4 sökbara IMPRO-platser.
Analys av preliminär organisation
Ev. villkor

-

Analys och bedömning

Antalet sökande är lägre än antalet platser, men det finns ingen fördel att minska antalet platser. Snarare
tvärtom eftersom programmet också kan ta emot IMPRO och IMYRK.
Vid testkörning 1 blir prognosen 10 elever, vid testkörning 2, som påverkas av andra förändringar i utbudet,
blir den 9 elever.
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Ekonomiprogrammet, EK
Sökandebild:
Totalt antal 1:a-handssökande:

45

Behöriga:

41

Flickor:

26

Pojkar:

19

Testkörning 1: Preliminär organisation 2012-12-12 (GVN § 119)
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

60

56

11

6

45
0

30
0

26
15

80 %
212

Prognos:
Antal:

53

Fyllnadsgrad:

88 %

Testkörning 2
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

25

20

84 %

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

45
7

45
1

38
0

7

195

230

Prognos:
Antal:

45

Fyllnadsgrad:

100 %

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår antagning med 45 platser.
Analys av preliminär organisation
Ev. villkor

-

Analys och bedömning

Testkörning 1, med 60 platser, resulterar i en prognos på 53 elever. Vid en antagning där samtliga sökande
kommer in blir lägsta jämförelsetal lågt för ett högskoleförberedande program. Det är dessutom ett
organisatoriskt olyckligt antal.
Testkörning 2, med 45 platser, är effektivare organisatoriskt och prognostiseras bli fullt. Lägsta jämförelsetal
ökar.
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Estetiska programmet - bild och formgivning, ESBIL
Sökandebild:
Totalt antal 1:a-handssökande:

18

Behöriga:

14

Flickor:

15

Pojkar:

3

Testkörning 1: Preliminär organisation 2012-12-12 (GVN § 119)
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

6

6

0

0

6
0

6

12

0

230

100 %
249

Prognos:
Fyllnadsgrad:

Antal:

6

100 %

Testkörning 2
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

13

0

100 %

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

13
0

13
0

13
0

5

185

227

Prognos:
Antal:

Fyllnadsgrad:

13

100 %

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår antagning med 13 platser.
Analys av preliminär organisation
Ev. villkor

GVN § 99 2012-10-25:
Estetiska programmet, inriktningar musik, bild och formgivning, dans och teater (ej spetsutbildningen)
•

Ingår i utbildningsutbudet, under förutsättning att minst 25 elever antas totalt och att minsta antal
antagna elever vid inriktningarna blir: musik - 15, bild och formgivning - 5, dans - 5 och teater (ej
spetsutbildningen) - 5 elever. Inriktning som antar färre antal elever kommer inte att ingå i
utbildningsutbudet.

Analys och bedömning

Antalet behöriga förstahandssökande överstiger antalet platser varför inriktningen vid testkörning 1 blir full.
Lägsta jämförelsetal liksom antalet reserver blir högt.
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Vid testkörning 2 har antalet platser ökats till 13. Detta antal platser är beroende av det maximala antalet
elever estetiska programmets inriktningar bild- och formgivning, musik, teater och dans kan ha totalt i tänkt
organisation. Utan organisatoriska förändringar kan totalt 32 elever antas på dessa inriktningar. I testkörning
2 fördelas platserna enl. följande: 13 platser bild- och form, 13 musik, 6 teater och 0 dans.
Prognosen är att dessa 13 platser fylls och att lägsta jämförelsetal är tillräckligt för ett högskoleförberedande
program. Samtliga antagna har också valt inriktningen i första hand. Av de fem reserver som finns är tre i
nuläget obehöriga. Eftersom utbildningen dessutom använder färdighetsprov för antagning kan provet få
betydelse då fler sökande än platser finns.
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Estetiska programmet - dans, ESDAN
Sökandebild:
Totalt antal 1:a-handssökande:

3

Behöriga:

2

Flickor:

3

Pojkar:

0

Testkörning 1: Preliminär organisation 2012-12-12 (GVN § 119)
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

5

3

0

1

3
0

3
0

0

162,5

100 %
192

Prognos:
Fyllnadsgrad:

Antal:

3

60 %

Testkörning 2
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

0

0
0

0
0

0
3

0

Prognos:
Antal:

Fyllnadsgrad:

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår antagningsstopp.
Analys av preliminär organisation
Ev. villkor

GVN § 99 2012-10-25:
Estetiska programmet, inriktningar musik, bild och formgivning, dans och teater (ej spetsutbildningen)
•

ingår i utbildningsutbudet, under förutsättning att minst 25 elever antas totalt och att minsta antal antagna
elever vid inriktningarna blir: musik - 15, bild och formgivning - 5, dans - 5 och teater (ej spetsutbildningen)
- 5 elever. Inriktning som antar färre antal elever kommer inte att ingå i utbildningsutbudet.

•

villkor för inriktningarna dans och teater är att kulturskolan kan tillhandahålla lärare och lokaler.

Analys och bedömning

Totalt finns endast tre sökande varav en i nuläget obehörig. Eftersom antalet sökande inte kan ge en prognos
i närheten av villkoret ovan, utgår utbildningen ur testkörning 2.
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Estetiska programmet - estetik och media, ESEST0S
Sökandebild:
Totalt antal 1:a-handssökande:

20

Behöriga:

16

Flickor:

8

Pojkar:

12

Testkörning 1: Preliminär organisation 2012-12-12 (GVN § 119)
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

24

24

10

3

14
13

12
5

12

150

58 %
216

Prognos:
Fyllnadsgrad:

Antal:

15

63 %

Testkörning 2
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

0

0
0

0
0

0

19

0

Prognos:
Antal:

Fyllnadsgrad:

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår antagningsstopp.
Analys av preliminär organisation
Ev. villkor

GVN § 99 2012-10-25:
•

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.

Villkor enl. Skolverkets beslut 201-10-29:
Förutsättningar
Enligt 2 kap. 12 § gymnasieförordningen ska riksrekrytering beslutas för nationella program, nationella
inriktningar, särskilda varianter och gymnasiala lärlingsutbildningar om det finns
2.
3.
4.

en nationell efterfrågan på de kunskaper och färdigheter som utbildningen ger,
ett nationellt intresse av att elever ska kunna rekryteras från hela landet, eller
ett nationellt intresse av att enskilda elevers behov av kunskaper och färdigheter kan tillgodoses.
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Förutom det som anges i första stycket ska
1.
2.
3.

utbildningen vara av god kvalitet,
kostnaden för utbildningen vara rimlig i förhållande till utbildningens syfte och kostnaden för annan
gymnasial utbildning, och
uppställda behörighetskrav och urvalsgrunder uppfylla kraven i 15 § respektive 16 §.

Enligt 2 kap. 20 § gymnasieförordningen ska riksrekryterande estetisk spetsutbildning beslutas om ovannämnda
förutsättningar är uppfyllda och skolan har ett etablerat samarbete med en högskola som erbjuder utbildning som
är relevant för gymnasieutbildningen.
Analys och bedömning

Vid analys av inriktningen estetik och media måste tillvägagångssättet vara något annorlunda än för andra
utbildningar.
Utbildningens riksantagning gör att sökande från annan kommun måste analyseras i särskild ordning. Vid
provantagningarna betraktas samtliga av dessa som både behöriga och förstahandssökande. Så är inte fallet i
verkligheten, varför samtliga sökande från annan kommun måste bedömas individuellt. Bedömningsgrund för
sannolikheten att en sökande från annan kommun påbörjar studier är bl.a. relaterade till i vilken hand den
sökande valt utbildningen, var sökande bor i förhållande till andra val och deras lokalisering och prioritet, typ
av övriga val, elevens behörighet och jämförelsetal. Ett grundkriterium är att sökande från annan kommun
bör ha valt utbildningen i första hand (om inte högre prioriterade val är av liknande typ). Totalt har 7 elever
från annan kommun valt utbildningen i första hand. Av dessa är 6 behöriga och den obehöriga blir sannolikt
inte behörig. När dessa 6 elever bedöms i förhållande till ovan nämnda kriterier är prognosen att 3-4 påbörjar
studier på Gotland.
När det gäller sökande från Gotland görs analysen på motsvarande sätt. Totalt finns 24 sökande från Gotland
varav 13 i första hand. För prognosens skull, om ingenting annat i sökmönstret signalerar annat, antas att bara
sökande i första hand är elever med intresse för en estetisk spetsutbildning. Av de 13 förstahandsökande är 10
i nuläget behöriga. En av de obehöriga kan förväntas bli behörig. Prognosen är att 10-11 elever från Gotland
antas. Dock bör noteras att 3 av dessa har, för ett högskoleförberedande program, låga jämförelsetal.
Prognosen vid testkörning 1 är att 13-15 elever antas. Av dessa är högst 4 från annan kommun. Detta utan att
färdighets/antagningsprover tagits i beaktande. Eftersom andelen elever från annan kommun bedöms vara
låg och antalet elever från Gotland högt med tanke på utbildningens spetskaraktär och de av Skolverket
fastställda villkor (se ovan), utgår utbildningen från testkörning 2. Inget avtal avseende ekonomiskt stöd (se
ovan) finns upprättat med Gotlands Filmfond.
Om antagning skall ske 2013 måste antalet platser fastställas. För att utbildningen skall kunna betraktas
uppfylla kriteriet ”ett nationellt intresse av att enskilda elevers behov av kunskaper och färdigheter kan
tillgodoses” (se ovan), måste antalet platser i så fall begränsas. En bedömning, utan kunskap om enskilda
elevers färdighet inom området, är att maximalt 10 platser bör anordnas. Antagningsprovet får då stor
betydelse för färdighetsnivån på de elever som antas.
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Estetiska programmet - musik, ESMUS
Sökandebild:
Totalt antal 1:a-handssökande:

17

Behöriga:

14

Flickor:

11

Pojkar:

6

Testkörning 1: Preliminär organisation 2012-12-12 (GVN § 119)
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

16

16

4

1

12
0

11
5

5

185

75 %
224

Prognos:
Fyllnadsgrad:

Antal:

14

88 %

Testkörning 2
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

10

3

77 %

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

13
3

13
0

10
0

7

197,5

232

Prognos:
Antal:

Fyllnadsgrad:

13

100 %

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår antagning med 13 platser.
Analys av preliminär organisation
Ev. villkor

GVN § 99 2012-10-25:
Estetiska programmet, inriktningar musik, bild och formgivning, dans och teater (ej spetsutbildningen)
•

Ingår i utbildningsutbudet, under förutsättning att minst 25 elever antas totalt och att minsta antal
antagna elever vid inriktningarna blir: musik - 15, bild och formgivning - 5, dans - 5 och teater (ej
spetsutbildningen) - 5 elever. Inriktning som antar färre antal elever kommer inte att ingå i
utbildningsutbudet.

Analys och bedömning

Testkörning 1, med 16 platser, prognostiseras ge en antagning av 14 elever. Detta beroende på en låg
förstahandsgrad i kombination med att en i nuläget obehörig elev antagits.
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Vid testkörning 2 har antalet platser minskats till 13. Detta antal platser är beroende av det maximala antalet
elever estetiska programmets inriktningar bild- och formgivning, musik, teater och dans kan ha totalt i tänkt
organisation. Utan organisatoriska förändringar kan totalt 32 elever antas på dessa inriktningar. I testkörning
2 fördelas platserna enl. följande: 13 platser bild- och form, 13 musik, 6 teater och 0 dans.
Prognosen är att dessa 13 platser fylls och att lägsta jämförelsetal är tillräckligt för ett högskoleförberedande
program. Av de sju reserver som finns är tre i nuläget obehöriga. Eftersom utbildningen dessutom använder
färdighetsprov för antagning kan provet få betydelse då fler sökande än platser finns. Förstahandsgraden kan
tyckas vara låg för en utbildning med speciella färdighetskrav, men ev. avböjanden kan utjämnas med de
reserver som finns.
13 platser uppfyller inte delvillkoret ovan, men tillsammans med det högre antalet elever än förväntat på bildoch formgivning och teater, uppfylls villkoret om minst 25 elever totalt vilket ger en effektiv organisation.
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Estetiska programmet - teater, ESTEA
Sökandebild:
Totalt antal 1:a-handssökande:

7

Behöriga:

7

Flickor:

7

Pojkar:

0

Testkörning 1: Preliminär organisation 2012-12-12 (GVN § 119)
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

1:a-handsgrad:

5

5

1

0

4
0

5
3

0

230

80 %
255

Prognos:
Fyllnadsgrad:

Antal:

5

100 %

Testkörning 2
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1

67 %

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

6
2

6
0

4
0

5
3

230

252

Prognos:
Antal:

Fyllnadsgrad:

6

100 %

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår antagning med 6 platser.
Analys av preliminär organisation
Ev. villkor

GVN § 99 2012-10-25:
Estetiska programmet, inriktningar musik, bild och formgivning, dans och teater (ej spetsutbildningen)
•

ingår i utbildningsutbudet, under förutsättning att minst 25 elever antas totalt och att minsta antal antagna
elever vid inriktningarna blir: musik - 15, bild och formgivning - 5, dans - 5 och teater (ej spetsutbildningen)
- 5 elever. Inriktning som antar färre antal elever kommer inte att ingå i utbildningsutbudet.

•

Villkor för inriktningarna dans och teater är att kulturskolan kan tillhandahålla lärare och lokaler.

Analys och bedömning

Testkörning 1, med 5 platser, prognostiseras fylla utbildningen. Tre behöriga reserver finns.
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Vid testkörning 2 har antalet platser ökats till 6. Detta antal platser är beroende av det maximala antalet elever
estetiska programmets inriktningar bild- och formgivning, musik, teater och dans kan ha totalt i tänkt
organisation. Utan organisatoriska förändringar kan totalt 32 elever antas på dessa inriktningar. I testkörning
2 fördelas platserna enl. följande: 13 platser bild- och form, 13 musik, 6 teater och 0 dans.
Prognosen är att dessa 6 platser fylls och att lägsta jämförelsetal helt klart är tillräckligt för ett högskoleförberedande program. Av de tre reserver som finns är inga obehöriga. Eftersom utbildningen dessutom
använder färdighetsprov för antagning kan provet få betydelse då fler sökande än platser finns. Förstahandsgraden kan tyckas vara låg för en utbildning med speciella färdighetskrav, men ev. avböjanden kan utjämnas
med de reserver som finns.
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Humanistiska programmet, HU
Sökandebild:
Totalt antal 1:a-handssökande:

15

Behöriga:

13

Flickor:

9

Pojkar:

6

Testkörning 1: Preliminär organisation 2012-12-12 (GVN § 119)
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

20

20

5

2

15
1

12
0

8

10

75 %
224

Prognos:
Antal:

19

Fyllnadsgrad:

95 %

Testkörning 2
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

11

4

73 %

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

15
4

15
0

11
0

4

222,5

254

Prognos:
Antal:

15

Fyllnadsgrad:

100 %

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår antagning med 15 platser. Vidare föreslås att den särskilda varianten inom det
estetiska området (musik) inte erbjuds på humanistiska programmet. I preliminärsökningen har ingen elev
valt den, och om så blir fallet får det att negativa konsekvenser för schemaläggningen.
Analys av preliminär organisation
Ev. villkor

-

Analys och bedömning

Vid testkörning 1, 20 platser, prognostiseras att 19 elever antas. Lägsta jämförelsetal blir väldigt lågt.
Förstahandsgraden är 75 procent, vilket kan tyckas vara i lägsta laget. Vid en närmare granskning konstateras
att flera av de 2:a-handsantagna i första hand valt estetiska programmets inriktning bild- och formgivning
(ESBIL). Eftersom antalet platser på ESBIL ökas vid testkörning 2 finns det anledning att minska antalet
platser på humanistiska programmet, vilket också passar bättre organisatoriskt på skolenheten.
Vid testkörning 2, 15 platser, prognostiseras programmet att bli fullt. Det finns fyra reserver (varav två är
obehöriga), men förstahandsgraden är relativt låg, så sannolikt kommer någon eller några av reserverna att
antas.
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Naturvetenskapsprogrammet, NA
Sökandebild:
Totalt antal 1:a-handssökande:

46

Behöriga:

44

Flickor:

23

Pojkar:

23

Testkörning 1: Preliminär organisation 2012-12-12 (GVN § 119)
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

45

45

5

0

40
0

25
5

20

210

89 %
258

Prognos:
Fyllnadsgrad:

Antal:

45

100 %

Testkörning 2
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

27

23

88 %

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

50
6

50
1

44
0

1

175

253

Prognos:
Antal:

Fyllnadsgrad:

49

98 %

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår antagning med 50 platser.
Analys av preliminär organisation
Ev. villkor

Beslut fattat 2012-10-25 i GVN § 99:
•

Inriktningen naturvetenskap och samhälle avvecklas.

Analys och bedömning

Vid testkörning 1 fylls platserna. Inga obehöriga elever antas och lägsta antagningspoäng är tillräcklig.
Eftersom teknikprogrammet har färre sökande än förväntat är samläsning i blandklass med naturvetenskapsprogrammet inte vare sig möjlig eller nödvändig. Av detta skäl utökas antalet platser på naturvetenskapsprogrammet till 50 till testkörning 2.
Testkörning 2 ger en prognos på 49 elever med en fyllnadsgrad på 98 procent. Lägsta jämförelsetal är 175
vilket är i lägsta laget, men sannolikt kommer detta att öka vid slutantagningen.
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Samhällsvetenskapsprogrammet, SA
Sökandebild:
Totalt antal 1:a-handssökande:

89

Behöriga:

87

Flickor:

53

Pojkar:

36

Testkörning 1: Preliminär organisation 2012-12-12 (GVN § 119)
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

90

90

10

0

80
0

57
9

33

185

89 %
231

Prognos:
Antal:

90

Fyllnadsgrad:

100 %

Testkörning 2
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

58

32

88 %

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

90
11

90
0

79
0

10

190

231

Prognos:
Antal:

90

Fyllnadsgrad:

100 %

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår antagning med 90 platser.
Analys av preliminär organisation
Ev. villkor

-

Analys och bedömning

Programmets 90 platser prognostiseras bli fyllda både vid testkörning 1 och 2. Förstahandsgraden blir 88
procent och lägsta jämförelsetal 190. Ytterligare utökning är inte aktuellt då sökandebilden inte medger fler
platser utan att förstahandsgraden sjunker.
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Teknikprogrammet, TE
Sökandebild:
Totalt antal 1:a-handssökande:

32

Behöriga:

27

Flickor:

5

Pojkar:

27

Testkörning 1: Preliminär organisation 2012-12-12 (GVN § 119)
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

1:a-handsgrad:

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

1:a-handsgrad:

45

42

10

5

32
0

11
0

31
30

76 %
191

Prognos:
Antal:

40

Fyllnadsgrad:

89 %

Testkörning 2
Antal platser:

Antagna:

1:a-hand:

Flickor:

Pojkar:

22

70 %

Annan valrang:

Obehöriga:

Annan kommun:

Reserver:

Lägsta jämf.tal:

Medel jämf.tal:

30
9

30
0

21
0

8

11

182,5

212

Prognos:
Antal:

30

Fyllnadsgrad:

100 %

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår antagning med 30 platser. Vidare föreslås att inriktningen ”Design och
produktutveckling” inte erbjuds.
Analys av preliminär organisation
Ev. villkor

-

Analys och bedömning

Sökandebilden motsvarar inte alls den förväntade. Endast 27 behöriga förstahandsökande finns till de 45
platserna. Vid testkörning 1 antas förvisso 42 elever, men av dessa är 5 i nuläget obehöriga och lägsta
jämförelsetal liksom förstahandsgraden blir låg.
Antalet platser justeras därför till 30 vid testkörning 2. Prognosen är att dessa platser blir belagda, samtliga
antagna är i nuläget behöriga och lägsta jämförelsetal i rätt nivå. Förstahandsgraden sjunker vilket tyder på att
ett antal av de förstahandssökande har relativt sett låga betyg.
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Ärendenr GVN 2012/116

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2013-04-08

Bilaga 2.1
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Estetiska programmet, inriktning estetik och media
Bakgrund
Från Elfrida Andregymnasiet har inkommit uppgifter om ett antal elever som
gjort eller planerar göra antagningsprov inför antagning till det estetiska
programmets inriktning estetik och media. Sammanlagt är detta 30 elever,
varav 19 st redan genomfört provet och resten, 11 st, planerar att genomföra
provet 25 maj 2013. Med anledning av dessa uppgifter har förvaltningen gjort
en fördjupad prognos och en bedömning av vilken betydelse detta har för
antalet elever som kan förmodas antas till utbildning höstterminen 2013.
Analys och prognos
Förvaltningens prognos inför arbetsutskott och nämnd
Prognosen vid testkörning 1, och i det underlag som skickats till nämnden, är
att 13-15 elever antas. Av dessa är högst 4 från annan kommun. Detta utan
att färdighets/antagningsprover tagits i beaktande. Eftersom andelen elever
från annan kommun bedöms vara låg och antalet elever från Gotland högt
med tanke på utbildningens spetskaraktär och de av Skolverket fastställda
villkor utgår utbildningen från testkörning 2. Inget avtal avseende ekonomiskt
stöd (se ovan) finns upprättat med Gotlands Filmfond.
Uppgifter om elever som genomfört antagningsprov
Hittills har antagningsprov gjorts med 19 elever. Av dessa kommer 11 från
Gotland och 8 från andra kommuner.
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1 (3)

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2012/116

Region Gotland

Sökandebild och prognos för gotländska sökande:
Antagningsprov 4 och 5 april
Totalt antal prov:

11

varav
behöriga som sökt i första hand
behörig som sökt i fjärde hand
obehöriga sökande som sökt i första hand
underkänd i antagningsprovvet

7
1
2
1

Omprov/nytt prov den 27 maj
Totalt antal prov:

4

varav
behöriga som sökt i första hand
behörig som sökt i tredje hand
obehörig med tredjehandsval

2
1
1

Sökandebild och prognos för elever från andra kommuner:
Antagningsprov 4 och 5 april
Totalt antal prov:

8

varav
behöriga som sökt i första hand
behöriga som sökt i andra- och tredjehand
provade som inte sökt utbildningen preliminärt
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4
2
2

2 (3)

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2012/116

Region Gotland

Omprov/nytt prov den 27 maj
Totalt antal prov:

7

varav
behöriga som sökt i första hand
behöriga som sökt i tredje- och fjärdehand
obehörig som sökt i sjätte hand
provade som inte sökt utbildningen preliminärt

2
2
1
2

Slutsats

Med 9 behöriga gotländska förstahandssökande kvarstår förvaltningens
prognos att max 10 gotländska ungdomar kommer att tas in på utbildningen.
Det som tillkommit jämfört med underlaget för förvaltningens prognos är en
behörig förstahandssökande från annan kommun och ytterligare fyra
ungdomar från annan kommun som inte sökt utbildningen. Om dessa fyra
ungdomar vet vi i nuläget ingenting mer än att två av dem klarat
antagningsprovet. Okända faktorer är bl.a. valrang vid eventuellt val,
behörighet och meritpoäng.
I nuläget är antalet behöriga elever från andra kommuner som sökt i
förstahand 6. Av dessa har fyra kommit till det antagningsprov de kallats till.
Med tanke på detta kvarstår förvaltningens prognos att högst fyra elever från
annan kommun kommer att antas. Om några av de elever som inte sökt
utbildningen men gjort antagningsprov kommer att söka utbildningen kan
prognosen möjligen höjas till 6 -8 elever från annan kommun. Alla tidigare
erfarenheter säger dock att sannolikheten att alla fyra väljer Gotland är mycket
liten.
Med hänvisning till kriterierna för spetsutbildning och det faktum att antalet
sökande är totalt är lågt (och att andelen från annan kommun för liten) kvarstår
förvaltningens förslag att inte ta in några elever hösten 2013.
Alf Nilsson
Stabschef
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Ärendenr GVN 2012/117

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Datum 2013-03-27

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Antagning till NIU (nationell idrottsutbildning) och LIU
(lokal idrottsutbildning) läsåret 2013-2014
Sökandebild NIU
Sökandebilden inför hösten 2013 avseende nationell idrottsutbildning (NIU)
ser ut på följande sätt:
Intresserade hösten 2012
Godkända av Gotlands idrottsförbund
Tackat ja
Tackat nej

34
31
17 (15 SA och 2 HA)
14

De som tackat ja är fördelade på följande idrotter:
o Fotboll
15
o Innebandy
1
o Ridsport
1
Av de som tackat nej har följande skäl angivits:
o Ingen orsak
o Valt fastlandsalternativ
o Valt annat program än SA eller HA

3
5
6

En teskörning visar att 1 elev inte kommer in på SA med nuvarande
meritpoäng (180 p. Krävs 190 p) Har valt HA i andra hand.
En konsekvens av att endast 14-15 tas in på SA är att idrottseleverna i årskurs
1 får samläsa med ekonomer.
Sökandebild LIU
Den lokala idrottsutbildningen (LIU) drivs inom ramen för det individuella
valet. För elever som börjar årskurs 1 har Gotlands Idrottsförbund av 18
sökande godkänt 16 elever fördelade på följande idrotter:
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Ishockey
Friidrott
Simning
Skidor
Orientering

9
1
4
1
1

Ledargymnasiet
Ledargymnasiet bedrivs inom ramen för det individuella valet. Årskurs 2 och 3
läser tillsammans (4 elever i årskurs 3 och 7 elever i årskurs 2).
Kostnader

Instruktörsbidrag till GI
Nuvarande öronmärkta instruktörsbidrag i GVN:s ram är 514 tkr. NIU som
höstterminen 2013 är fullt utbyggd (tre årskurser) ställer större krav på
instruktörsinsatser och därmed en viss uppräkning av bidraget från
regionstyrelsen. Ingen uppräkning gjordes i samband med att Gotland fick
möjlighet att anordna NIU. Inför 2013 begärde GVN hos regionstyrelsen en
förstärkning av instruktörsbidraget, men äskade medel beviljades inte. En
konsekvens av detta är att GVN 2013 har en ökad kostnad för instruktörer
motsvarande 178 tkr.
Samordning och gemensamma utbildningar
Utöver detta har GVN en specifik kostnad för NIU på 537 tkr. Kostnaden
härrör från samordning och gemensamma utbildningsinslag (personal- och
driftskostnader) riktade mot NIU och den lokala idrottsprofilen. För dessa 537
tkr. finns ingen särskild post avsatt i budget. Finansiering sker genom att
pengarna lyfts av den del av bidraget (programpengen)som går till rektorerna
för att anordna annan undervisning.
Ledargymnasiet
Ledargymnasiet som bedrivs inom ramen för individuella valet (200p) och som
samläsning mellan två årskurser kostar 70 tkr.
Äskande inför 2014

Inför 2014 avser förvaltningen föreslå nämnden att äska ramförstärkning enligt
fölande:
Förstärkt instruktörsbidrag
Kostnad samordning/gemensamma utbildningsinsatser
Totalt
Alf Nilsson
Stabschef GVF

GVN 2013-04-16--17
Sida 48 av 91

200 tkr
537 tkr.
737 tkr.

Ärendenr GVN 2012/127

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Datum 2013-03-27

Estetiska programmet, inriktning estetik och media och
stödet från Gotlands Filmfond
Bakgrund

Inför nämndens beslut om nästkommande års utbildningsutbud den 25
oktober 2012 föreslog förvaltningen antagningsstopp eller avveckling.
Regionledningen gjorde då genom t.f. regiondirektör Per Lindskog ett inspel
som gick ut på att Gotlands Filmfond kunde tänka sig att stödja
gymnasieskolans filmutbildning (estetiska programmet, inriktning estetik och
media), under förutsättning att utbildningen var beredd att genomföra
karaktärsämneskurser i Fårösund. Initialt var stödet riktat mot marknadsföring,
men man kunde också tänka sig kostnadstäckning om antalet sökande var för
få. Frågan om eventuell kostnadstäckning skulle diskuteras först efter att
sökandebilden var tillgänglig. Det tänkta stödet från Gotlands Filmfond
motiverades av att gymnasieutbildningen är en viktig del i satsningen på ett
filmkluster i Fårösund.
Efter det att sökandebilden och en preliminär elevprognos var tillgänglig
kallade regionledningen till ett möte med GVF och kultur- och
fritidsförvaltningen (KFF) för att diskutera stödbehov till en etablering av ett
filmkluster samt stöd till gymnasieskolans filmutbildning. GVF presenterade då
en preliminär prognos på 13-15 elever varav 3-4 från andra kommuner. Den
diskussion som fördes relaterades till vad förvaltningen skrev i sitt
beslutsunderlag till nämndsammanträdet den 25 oktober 2012:
-

Den ekonomiska brytpunkten är 20 elever varav 15 bör komma från
andra kommuner (24 platser erbjuds)
För att kriterierna för en spetsutbildning skall uppfyllas är en rimlig
ambition cirka 1,5 sökande per plats.

I sökandebilden och den nu gjorda prognosen uppfylls ingen av dessa kriterier.
Med nuvarande sökandebild och kriterierna för spetsutbildning bör antalet
platser reduceras till 8-10 elever.
Det fortsatta arbetet

Ett första muntligt ställningstagande från Per Lindskog var att man med den
sökandebild som redovisades inte är beredd att täcka det intäktsbortfall som
skillnaden mellan en antagning och den organisatoriska brytpunkten på 20
elever genererar. En annan orsak till att inte gå in och täcka upp
intäktsbortfallet var att det är för få elever från andra kommuner och därmed
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faller kriterierna för en spetsutbildning. Vid mötet delade utbildningschefen Jan
Holmquist Per Lindskogs uppfattning.
Däremot finns från filmfonden och regionledningen en vilja att ge stöd till
fortsatt marknadsföring och ett utvecklingsarbete med bäring på Gotlands
folkhögskola och ett filmkluster i Fårösund. Trots att inget ännu finns
formulerat i skrift är det förvaltningens tolkning att den fortsatta processen
kommer att se ut på följande sätt:
1. Ledningskontoret skriver fram direktiv och uppdrag när det

gäller att skapa ett filmkluster och nya utbildningar i
Folkhögskolans regi. I direktivet bör tydligt framgå hur ansvaret för

GVF ser ut och vilka förutsättningar som gäller. Tanken som
lanserades på mötet var att ansvaret för hela filmklusterfrågan och
utveckling av nya utbildningar liksom administrationen av filmstudion
läggs på GVN/GVF. Arbetet skall bedrivas i nära samarbete med KFF.
Gymnasieskolans filmutbildning är självklart en del i det
utvecklingsarbete som skall bedrivas.
2. Projektmedel från regionen och filmfonden för arbetet med att få ihop
ett kluster och för att utveckla nya utbildningar kommer att tillföras.
3. Regionledningen bidrar med en personell resurs som får ansvar för
som infrastrukturella frågor som t.ex. lokalanpassningar i studion.
Konsekvenser för inriktningen estetik och media

Inriktningen estetik och media vid gymnasiets estetiska program ses självklart
som en viktig del i utvecklingsarbetet och i marknadsföringen av ett
filmcentrum på Gotland. Erfarenheterna av den spetsutbildning som bedrivs i
dag är dock entydigt att utbildningen, trots sin kvalitet och trots filmgymnasiets
starka varumärke, inte lockar tillräckligt med elever. Det är förvaltningens
bedömning att konstruktionen med en spetsutbildning som har samma
kursutbud som alla andra inriktningar, med eller utan beviljad spets, gör att vi
oavsett marknadsföringsinsatser kommer att ha mycket svårt att få fler sökande
än i dag. Det är också förvaltningens bedömning att en förläggning av
karaktärsämneskurser till Fårösund utan en förändrad utbildningsprofil inte
leder till fler sökande. Uppdraget till förvaltningen bör därför vara att utreda
olika alternativ som kan göra filmutbildningen mer attraktiv i ett nationellt
perspektiv.
Alf Nilsson
Stabschef
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Datum 4 februari 2013

Bilaga 5

Inledning
Från och med den 1:a januari år 2010 gäller lagen om offentliga bidrag på lika villkor.
I lagen läggs stor vikt vid det som kan uttryckas som ”Likabehandlingsprincipen”
och som kan sägas bestå av tre delar:
1. Skolpengen ska fördelas på samma grunder,
2. Skolpengen ska fördelas utifrån kommunens budget
3. Kommunens samtliga kostnader för en viss verksamhet ska inkluderas
i skolpengen, oavsett var i kommunens organisation de uppstår.
När bidragsbeloppet beräknas tillämpas det som i kommunallagen kallas för
”Självkostnadsprincipen” här blir det uttryckt som att den egna kostnadsbilden för en
utbildning skall återspeglas i det fastställda grundbeloppet till annan huvudman.
Hantverksprogrammet, lärling inriktning finsnickeri
Budget som är lagd för programmet är följande:
Kategori
Skolans övriga kostnader
Löner
Lärverktyg
Summa

Kostnad
totalt
15 000
519 000
91 000
625 000

Källa, CPG budgetfil 2013

Löner avser lärarresurs för karaktärs- och den gymnasiegemensamma
undervisningen.
Riksprislistans ersättningsnivå är 103 500 kr per elev, om ersättningsnivån ställs i
relation till den egna utbildningskostnaden blir brytpunkten 11,2 elever, för tre
årskurser. Under år 2013 kommer regionen att ha ungefär 64 elever i utbildning på
hantverksprogrammet med annan huvudman, se bilaga.
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Antal
elever

Grundbelopp

Riksprislistan

Differens
per
elev

Differens
totalt

Differens
totalt
exklusive
moms

11

105 003

103 500

1 503

96 192

90 420

10

111 206

103 500

7 706

493 184

463 593

9

118 788

103 500

15 288

978 432

919 726

8

128 266

103 500

24 766

1 585 024

1 489 923

7

140 451

103 500

36 951

2 364 864

2 222 972

6

156 698

103 500

53 198

3 404 672

3 200 392

5

179 444

103 500

75 944

4 860 416

4 568 791

Grundbelopp är inklusive lokaler, måltider, elevvård, administration samt moms

I tabellen ovan ser man hur hög den egna utbildningskostnaden blir, per elev, vid
olika elevtal samt den differens som uppstår i jämförelse med riksprislistans
ersättningsnivå. I tabellen är den totala differensen beräknad på 64 elever med annan
huvudman. Som exempel kan nämnas om den egna kostnaden beräknas på åtta
elever blir merkostnaden, överkompensation, till annan huvudman 1 490 tkr d.v.s. att
för varje elev i den egna verksamheten måste det betalas till ytterligare 24 766 kr per
elev till annan huvudman.

Slutsats
Kostnadsbilden för att anordna programmet i egen regi blir hög, det blir svårt att få
en god ekonomi för programmet. Det går eventuellt att ha en budgeterad
kostnadsbild som inte stämmer med verkligheten, men då kommer detta i konflikt
med gällande lagstiftning. De tre största skälen till att det inte går att få ekonomi på
utbildningen är:
-

Riksprislistan, den nationella ersättningsmodellen för programmet. Inga
differentierade priser för respektive inriktningar på programmet, se bilaga.

-

För få antal elever på den egna utbildningen, detta medför en hög kostnad
per elev

-

Många elever på programmet med annan huvudman.

Bilaga: Hantverksprogrammet, skrivelse

Jimmy Söderström
Ekonomichef
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Hantverksprogrammet, nuläge
Efter kontakt med SKL och frågor angående Skolverkets Riksprislista som avser
ersättningsnivå för hantverksprogrammet framgår det tydligt att Region Gotland, får
en markant merkostnad i utbetalningar av grundbelopp till de skolor som anordnar
hantverksprogrammet och har folkbokförda ungdomar från Gotland studerande vid
sig. Anledningen till en merkostnad är att regionen för budgetåret 2013 kommer att
ha 64 elever studerande på utbildningen med annan huvudman. I dagsläget finns inga
differentierade priser för hantverksprogrammets olika inriktningar som exempelvis
finsnickeri, florist och frisör. Detta medför att ett och samma belopp gäller oavsett
inriktning.
Regionens belopp för utbildningen är 121 946 kr per elev och riksprislistans
ersättning är 103 500 kr per elev. Det innebär en merkostnad på 18 446 kr per elev i
jämförelse med riksprislistan.
Skolor

Budget
elever

Differens
bidrag

Differens
totalt

Guteskolan

31

18 446

571 826

Donnergymnasiet

15

18 446

276 690

Elever i annan kommun

18

18 446

332 028

Summa

64

55 338 1 180 544

Exklusive moms

1 109 711

Merkostnaden kommer totalt att bli 1 110 tkr för budgetåret 2013. Om
merkostnaden fördelas på de sju årselever som beräknas studera på utbildningen i
regionens skola kommer utbildningskostnaden att bli 158 571 kr per elev exklusive
den egna kostnaden. De sju årseleverna avser tre på textilinriktningen och, beräknat,
fyra årselever på finsnickeri.
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FC, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
FC, Kultur- och fritidsförvaltningen
Gotlands Filmfond AB

Filmkluster Fårösund och Gotlands Filmfond AB – 2014-2016
Beslut
•
•

•

Regiondirektören godkänner föreslagna satsningen på etablering av Filmkluster Fårösund i
enlighet med denna skrivelse.
Regiondirektören uppdrar åt förvaltningscheferna för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt kultur- och fritidsförvaltningen att hantera fortsatt process i
sina respektive förvaltningar och i samverkan med övriga berörda aktörer.
Regiondirektören godkänner den förändrade inriktningen för Gotlands Filmfond AB i enlighet
med denna skrivelse och uppdrar åt bolagets styrelse att hantera fortsatt process.

Bakgrund
Regionstyrelsen fattade den 31 maj 2012 beslut om att Gotlands Filmfond AB:s verksamhet skulle
ändras till att marknadsföra Gotland genom att stimulera filminspelning samt film- och bokrelaterad
turism samt att uppdraget att investera i filmproduktion därmed skulle upphöra. Efter diverse
utredningsarbete och dialoger, såväl internt som extern, beslutade regionstyrelsen 30 januari 2013
godkänna den av ledningskontoret föreslagna inriktningen för fortsatt arbete mot ett filmkluster i
Fårösund och gav ledningskontoret i uppdrag att hantera den fortsatta processen inför ett slutligt
ställningstagande.
Ledningskontoret har till följd detta utrett förutsättningarna för att få till stånd en 3-årig satsning på
Filmkluster Fårösund, 2014-2016, och tagit fram detta förslag.

Konceptet Filmkluster Fårösund
Filmkluster Fårösund är ett koncept som samlar aktörer med filmrelaterade verksamheter i Fårösund,
på området Kustparken. Grundtanken är att skapa förutsättningar för synergier mellan aktörerna,
såväl i fråga om mervärden och möjligeter till effektiviseringar av olika slag. Detta skall göras genom
samverkan kring aktiviteter och funktioner av gemensamt intresse, men utifrån respektive
aktörs/verksamhets grundverksamhet. Det kan som exempel röra studion Kustateljén,
marknadsföring, personal, praktik i utbildning, etc.
Etableringen av konceptet ska också kunna leda till fler arbetstillfällen i och en ökad attraktionskraft
för Fårösund, och följaktligen detsamma för Gotland. Den filmproduktion som sker bidrar också till
1
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Gotlands varumärke som kulturproducerande plats samt kan, beroende på vilket typ av produktion
det rör sig om, utgöra grund för film- och bokrelaterad turism.

Utbildning

Talangutveckling

Produktion

De aktörer/verksamheter som bedöms nödvändiga för genomförandet och därmed direkt berörs av
detta är:
-

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen: Folkhögskolan i Fårösund
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen: Filmgymnasiet
Gotlands Filmfond AB: Stimulera filminspelning samt film- och bokrelaterad turism
Inspiration Gotland AB: Destinationsmarknadsföring
Kultur- och fritidsförvaltningen: Film på Gotland/Talangutveckling
Filmregion Stockholm-Mälardalen: Filminvesteringar
Filmregion Stockholm-Mälardalen: Talangutveckling

Följande aktörer/verksamheter har beröring och anses som stödjande till konceptet samt kan dra
nytta av satsningen:
-

Kultur- och fritidsförvaltningen: Bibliotek (med film som specialitet)
Kultur- och fritidsförvaltningen: Ungdomsverksamhet

Ledningskontoret bedömer att alla berörda aktörer måste vara med och bidra med engagemang och
resurser för att Filmkluster Fårösund ska vara möjlig att realisera. Det förutsätter också att aktörerna
i betydande mån sätter det gemensamma intresset framför sina enskilda intressen. För att stärka
förutsättningarna för att jobba mot gemensamma mål så tillsätts en styrgrupp för Filmkluster
Fårösund, som tillika utgör styrgrupp för det projekt rörande utvecklingen av detta (beskrivs nedan i
texten). Styrgruppen består av förvaltningscheferna för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
samt kultur- och fritidsförvaltningen samt representant för ledningskontoret/Gotlands Filmfond AB.
Styrgruppen tillsätter då också en referensgrupp som stöd till projektledaren, med representanter för
berörda verksamheter. Bilden nedan beskriver relationer och är således inte ett
organisationsschema.
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Styrgrupp
Filmkluster
Fårösund
Projektledare
Filmkluster
Fårsund

Referensgrupp
Filmkluster
Fårösund

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen får rollen som sammanhållande aktör i Filmkluster
Fårösund och är således också huvudman för det gemensamma utvecklingsprojektet samt hyresvärd
för filmstudion Kustateljén.
Nedan följer en fördjupad beskrivning av aktör/verksamhet och roll i Filmkluster Fårösund per
område.

Ingående aktörer och roller
Utbildning
Utöver nedanstående aktörers utbildning så skapar konceptet Filmkluster Fårösund ökade
förutsättningar för att förlägga kurs- och seminarieverksamhet från andra aktörer till Fårösund/Fårö,
så som till exempel Dramatiska institutet och Uppsala universitet. Det handlar om att ta ett
helhetsgrepp och profilera Fårösund som en attraktiv utbildningsplats för filmrelaterade utbildningar.
Basen för detta är givetvis utbildningsanordnarna men det är också viktigt att inkludera andra
faktorer som gör platsen attraktiv att studera på, och skapa en camupsmiljö. Idag finns redan idrottsoch simhall samt gym och motionsspår, vilka bidrar till skapa detta. Ett samarbete med Kultur- och
fritidsförvaltningens verksamheter med bibliotek och ungdomsgård kan bidra till gränsöverskridande
samarbete för studenternas utveckling och trivsel på studieorten. En utbyggnad av studentboende är
också en viktig faktor i en sådan process.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Folkhögskolan i Fårösund
På Folkhögskolan i Fårösund finns idag en film- och TV-utbildning med stort söktryck från hela
Sverige. Här produceras varje år reklamfilm samt andra skarpa produktioner. Story Film- & TVutbildning för kommersiellt manusförfattande är en tvåårig konkret utbildning för yrkeslivet som
manusförfattare. Hit kommer också internationella gästföreläsare. Folkhögskolan har också
samarbete med företag inom ljud och media och har tillgång till den senaste tekniken i alla
produktioner. Skolan kan också erbjuda boende för studenterna.
Kustateljén – filmstudion – har också kunnat utnyttjas i undervisningen det senaste året, vilket
upplevts som ett lyft för hela verksamheten. Folkhögskolan har under 2012 haft ansvar för städning,
inventering och uppdatering av studion och ser också studion som en basförutsättning för
filmutbildningen på ön. Folkhögskolan föreslås därför även fortsättningsvis driva studion.
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Framtida utveckling är först och främst att göra Film- och TV-utbildningen till en tvåårig utbildning
och öka antalet deltagare från 12 till 40 studenter samt att eventuellt ansöka om att utveckla den till
en YH-utbildning med inriktning på långfilmsproduktion. Förutsättningarna för att utveckla
uppdragsutbildningar riktade mot film- och tv-branschen bör också utredas. Samverkan med
Gotlands Filmfond AB och att utveckla driften av filmstudion är också ett prioriterat område.
Folkhögskolans vision är att filmutbildningar på Gotland ska vara nationellt och internationellt i
absolut framkant avseende innehåll, pedagogik, utveckling och kvalitet.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Filmgymnasiet
Filmgymnasiet är en spetsutbildning med riksintag inom gymnasieskolan som idag ligger i Visby.
Under senaste åren har antagningen till utbildningen minskat markant bland annat orsakat av
minskade elevkullar och en starkt ökande konkurrens av likartade utbildningar i fram för allt
Stockholmsregionen. God kvalité, spetsutbildning, är en förutsättning för att locka elever från
fastlandet. En förutsättning för intagning hösten 2013 var minst 20 elever varav 15 från andra
kommuner. Färre elever fordrar kostnadstäckning till Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen,
för att det skall vara möjligt att kunna bedriva utbildningen i framtiden.
Det är två år kvar på tillståndet för riksintag och det som nu diskuteras är en avveckling av nuvarande
utbildning för att utreda andra koncept som kan vara av nationellt intresse. En ansökan om
förlängning av nuvarande utbildning bedöms som utsiktslös med tanke på det svaga nationella
intresset. Ansökan om nytt riksintag, som kan vara ett alternativ, skall vara inskickat till Skolverket i
januari 2014. I en sådan ansökan skulle man kunna hitta koncept med bäring på samarbete med
Folkhögskolan, filmklustret och produktionen i studion Kustateljén.

Talangutveckling
Kultur- och fritidsförvaltningen – Film på Gotland (huvudaktör)
Film på Gotlands uppdrag är att utveckla talanger genom produktion av kort- och dokumentärfilm,
visning och spridning av värdefull film, främja och samordna filmlivet i regionen samt ansvara för
Gotlands skolbio och mediepedagogik. Tre kriterier finns för att få finansiering: Bra filmidé,
genomförbarhet och gotländsk förankring. En flyttning av Film på Gotland skulle stärka
filmutvecklingen på Gotland genom att alla gotländska verksamheter inom film finns lokaliserade till
samma ort.
Filmregion Stockholm-Mälardalen AB (huvudaktör)
Filmregion Stockholm-Mälardalen har initierat projektet STHLM Debut, där Gotland liksom andra
medlemsregioner kan ingå i framtiden. Målet med projektet är att göra det lättare för unga
talangfulla filmare att ta steget till den professionella filmbranschen. Talangutvecklingen är en viktig
del i branschutvecklingen inom film då den ligger som en brygga mellan utbildning till
produktutveckling.
Science Park Gotland (stödjande aktör)
Science Park Gotland, som ägs av Region Gotland och Högskolan på Gotland, är idag främst en
inkubator för spelbranschen. I juli 2013 blir Uppsala universitet huvudman för högskolan och
framtida verksamhet för inkubatorn kommer att vara inriktat på entreprenörskap. En ny affärsplan
för 2014 håller nu på att utarbetas. För att bättre utveckla talangerna kommer därför inkubatorn att
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öppnas till att omfatta entreprenörer inom fler branscher, till exempel kulturella och kreativa
branscher. Specialrådgivning till entreprenörer kommer att kunna köpas in extern, och utifrån behov.
Almi Företagspartner Gotland AB (stödjande aktör)
Företagsrådgivning är en del som är grunden för att kunna omsätta sin talang till kommersiell
verksamhet. Almi Företagspartner AB har i ägardirektiv fått uppdraget från Region Gotland att stödja
kulturella och kreativa näringar. ”Almi Företagspartner ska driva utvecklingsarbete kopplat till
kulturella och kreativa näringar i samverkan med Region Gotland och Generator samt svara för
anpassad rådgivning till företag i kreativa näringar”. Almi har också från Tillväxtverket erhållit
utbildning för rådgivning till denna bransch, som har något mer speciellt regelverk än annat
företagande.

Produktion
Gotlands Filmfond AB (huvudaktör)
Ledningskontoret anser att Gotlands Filmfond ska fungera som en motor i Filmkluster Fårösund,
genom att stimulera filmproduktioner på Gotland och i filmstudion Kustateljén, vilket ska stärka
varumärket Gotland samt skapa underlag för film- och bokrelaterad turism. Detta kommer att kosta
pengar genom att bolaget investerar i filmer eller på annat sätt lockar dem till att spela in på Gotland.
Av erfarenhet så bedöms till detta ändamål behöva avsättas cirka 3 mkr på år, dvs. 9 mkr. Bolaget
kan även engagera sig i film- och bokrelaterad turism, då skall det ske i samverkan med Inspiration
Gotland AB.
Filmregion Stockholm-Mälardalen AB (huvudaktör)
Filmproduktionsbolag styrs till största delen av ekonomiska incitament när de väljer inspelningsplats.
Det krävs därför ekonomiska resurser för att locka inspelningarna till Gotland. Den professionella
filmproduktionen på Gotland är också själva basen för mottagningsverksamhet, kommersialisering av
eftermarknaden som blir en del av byggandet av Filmkluster Fårösund. Investeringsverksamheten
framöver samordnas mellan Filmregion Stockholm-Mälardalens investeringsfonder och Gotlands
Filmfond AB. Syftet är då att bli en starkare part i filmbranschen och därigenom få fler inspelningar
till Stockholm-Mälardalen och Gotland. Genom den filmkommissionära verksamheten som bedrivs
inom Filmregion Stockholm-Mälardalen erbjuder organisationen sina medlemmar bl.a.
kompetensutveckling i form av workshops med lokala tjänstemän om förenkling för filminspelningar.
Inspiration Gotland AB (stödjande aktör)
Mottagningsverksamheten och kommersialiseringen kräver ett samarbete mellan Inspiration Gotland
AB, Kultur- och fritidsförvaltningen, Film på Gotland, och Gotlands Filmfond AB. För att nå en
gemensam linje i mottagandet av media och film till Gotland bör ett gemensamt initiativ tas för detta
av Gotlands Filmfond AB och Inspiration Gotland AB. Syftet är att då att uppnå samordnings- och
synergieffekter i bland annat varumärkesarbetet. Samtidigt som man lägger grund för de tre delarna
Bo & Leva, Etablera och Besöka. Inom besöksnäringen kan fiktionsturismen öka genom detta
samarbete. (För samarbete mellan Inspiration Gotland AB och Kultur- och fritidsförvaltningen, Film
på Gotland, rörande mottagningsverksamhet, se stycket nedan om Filmkommission, visnings- och
mottagningsverksamhet.)
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Kultur- och fritidsförvaltningen – Film på Gotland (stödjande aktör)
Verksamheten har god kännedom om Gotland som inspelningsplats och kan således stödja
filmkommissionsarbetet och svara för betydande delar av visnings- och mottagningsverksamheten,
genom att ta hand om produktionsbolag och hjälpa dem att hitta inspelningsplatser. Verksamheten
kan även hjälpa såväl produktionsbolag och talanger, genom att agera arbets- och praktikförmedling.
(För samarbete mellan Kultur- och fritidsförvaltningen, Film på Gotland, Inspiration Gotland AB och
Stockholm-Mälardalen AB rörande visnings- och mottagningsverksamhet, se stycket nedan om
Filmkommission, visnings- och mottagningsverksamhet.)

Övriga stödjande insatser
Kultur- och fritidsförvaltningen – bibliotek och ungdomsverksamhet
Folkbiblioteket och ungdomsgården i Fårösund samlokaliseras i Kustparken för att stödja, och
tillsammans med övrig verksamhet utveckla satsningen på filmkulturell och övrig kulturverksamhet.
Folkbiblioteket profilerar sin verksamhet mot mediet film och bidrar både till elever och andra
filmintresserade besökare med sin spetskompetens och sitt utbud.
Ungdomsverksamhetens inriktning kommer även den att präglas av omgivningen. Att integrera
elever från fastlandet i lokalsamhället, samt skapa möten och relationer med de gotländska
ungdomarna, är en av arbetsuppgifterna. Just mötet mellan olika människor, oavsett bakgrund,
ålder, kön, etc. med filmmediet som sammanfogande länk är det unika i denna holistiska satsning på
den nya kulturmötesplatsen i Fårösund.

Samarbetsområden med behov av formalisering och ekonomi
Ledningskontoret bedömer att en del Gotlands Filmfond AB:s tillgångar kommer att behöva tas i
anspråk för att det skall vara möjligt att få till stånd Filmkluster Fårösund. Aktiebolag får dock inte
enligt aktiebolagslagen betala för verksamhetsfrämmande kostnader, utan kan endast använda sina
resurser i enlighet med bolagsordningen och den verksamhet den stipulerar. Även de beslut som
tidigare fattats rörande främst de statliga medlen för regional tillväxt, och som tillförts bolaget, sätter
ramar för vad bolagets får använda sina resurser till. Det vill säga, insatserna måste gå att koppla till
målet och meningen med de ursprungligen fattade besluten. Om så inte sker kan bolaget vid en
statlig revision bli återbetalningsskyldigt för de regionala tillväxtmedlen.
När det gäller tillgångssidan i Gotlands Filmfond AB så finns idag likvida medel om cirka 6 mkr. Vid
årsskiftet 2013/2014 beräknas bolagets tillgångar uppgå till mellan 8,8 mkr och 12,4 mkr. Sannolikt
dock närmare det lägre beloppet än det högre.
Filmstudion Kustateljén
Folkhögskolan i Fårösund är huvudman och hyresvärd, det vill säga innehavare av hyreskontraktet
samt uthyrare i andra hand. Gotlands Filmfond AB och Kultur- och fritidsförvaltningen blockhyr delar
av studion under projektperioden, Gotlands Filmfond AB 500 000 kr per år och Kultur- och
fritidsförvaltningen 200 000 kr per år. Folkhögskola i Fårösund får i uppdrag att tillsammans med
övriga intressenter ta fram en policy för fördelning av studiotid, där proportionerlig hyresandel styr
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nyttjande- och/eller företrädesrätt. Ledningskontoret bistår med personella resurser som får
uppdrag att ansvar för som infrastrukturella frågor så som lokalanpassningar i studion.
Finansiär
Gotland Filmfond AB
Kultur- och fritidsförvaltningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
SUMMA

Belopp
500 000 kr
200 000 kr
100 000 kr
800 000 kr

Filmkommission samt visnings- och mottagningsverksamhet
För att få till en effektiv filmkommissons samt visnings- och mottagningsverksamhet så måste en väl
fungerande samverkan ske. Filmregion Stockholm-Mälardalen AB utgör formell kommission och
svarar för kontakt utåt, Kultur- och fritidsförvaltningen, Film på Gotland, och Inspiration Gotland AB
hanterar visnings- och mottagningsorganisation. Parterna får i uppdrag att gemensamt sätta
arbetsformerna. Material och andra insatser för marknadsföring av Gotland, med prioritet på norra
Gotland, som inspelningsplats kan bekostas av Gotlands Filmfond AB.
Utvecklingsprojekt för Filmkluster Fårösund
Ett gemensamt utvecklingsprojekt med Folkhögskolan i Fårösud som huvudman genomförs.
Projektet hanterar både förberedelser för driftssättandet av Filmkluster Fårösund och samordnar
genomförandet. Projektet finansieras med hälften från anslag 1:1 medel för regionala tillväxtåtgärder
och hälften från ledningskontorets näringslivskonto. I projektet ingår även marknadsföring av
konceptet Filmkluster Fårösund som plats för utbildning samt aktiviteter för att attrahera och i viss
omfattning genomföra nya utbildningar/seminarier från till exempel Dramatiska Institutet, Uppsala
universitet och i egen regi i Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Projektets omfattning får
diskuteras mellan ledningskontoret och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.
Finansiär
Region Gotland, anslag 1:1 regionala tillväxtmedel
Region Gotland, LK näringslivsanslag
Kultur- och fritidsförvaltningen
SUMMA

Belopp/år
400 000 kr
200 000 kr
200 000 kr
800 000 kr

Medlemskap i Filmregion Stockholm-Mälardalen, ek. för.
Region Gotland ansöker om medlemskap i den ekonomiska föreningen Filmregion StockholmMälardalen, vilket är en förutsättning för samverkan och att kunna ta del av talangutvecklingen.
Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förening är moderbolag till Filmregion StockholmMälardalen AB. Ett medlemskap ger Gotland möjlighet att kunna finnas med i ett större sammanhang
och vara en del av ett större regionalt filmsamarbete. Kostnaden för medlemskap är för närvarande 4
kr/invånare, dvs. c:a 228 000 kr per år. Dotterbolaget Filmregion Stockholm-Mälardalen AB arbetar
med tre inriktningar: Utveckling (bland annat talangutveckling), filmkommission och
filminvesteringar.
Ledningskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen ska diskutera varifrån finansieringen skall
komma och vem som skall representera Region Gotland i Filmregion Stockholm-Mälardalen.
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Nämndens uppdrag, mål och resurser för 2014-2016

Strategisk plan och budget ger besked om gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens (GVN) prioriteringar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs och hur de ska finansieras under perioden 2014-2016.

1.1 Uppdrag
GVN ansvarar för gymnasieutbildning för ungdomar, det kommunala informationsansvaret för ungdomar 16-20 år, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, undervisning i svenska för invandrare, folkhögskoleverksamhet, lärcentra, uppdragsutbildning och yrkeshögskoleutbildning. Utbildningarna bedrivs i samverkan med olika utbildningsanordnare och arbetsmarknaden. Verksamheterna
återfinns i Visby, Hemse, Roma och Fårösund. Utöver detta bedrivs även lantbruk och konferensverksamhet vid Lövsta landsbygdscentrum samt olika projekt i syfte att utveckla den gotländska
landsbygden. GVN ansvarar för uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheterna.
Utbildning har en avgörande betydelse för det gotländska samhällets utveckling, att arbetsgivare kan
finna rätt kompetens i rätt tid och att enskilda medborgare ges möjlighet till ett livslångt lärande.
Nämndens uppdrag är att skapa goda förutsättningar för detta.
Statliga uppdraget

Det statliga uppdraget för skolväsendet (gymnasieskola och vuxenutbildning) regleras i skollagen
(2010:800) och innebär kortfattat att skolan ska:
•
•

arbeta för att fler studerande når de nationella målen, och
ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och
ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Utbildningen i gymnasieskolan bygger på de kunskaper eleverna förväntats ha fått i grundskolan.
Skollagens 1 kap §§ 4-10 reglerar syftet med utbildningen, den värdegrund utbildningen ska vila på,
barn och ungdomars rätt till lika tillgång på utbildning, en utbildning som är likvärdig varhelst den
anordnas i landet samt hänsyn till barnets bästa (upp till 18 år).
För den del av vuxenutbildningen som hör till skolväsendet gäller motsvarande uppdrag i tillämpliga
delar.
Folkhögskolans uppdrag utgår från förordning om statsbidrag till folkbildningen (1991:977) och där
anges bland annat att folkhögskolans verksamhet ska:
•
•
•
•

bidra till att stärka och utveckla demokratin,
bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation,
bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället,
samt
bidra till att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet.

För folkhögskolan betonas att den gemensamma värdegrunden, alla människors lika värde, jämställdhet samt det livslånga lärandet och det mångkulturella samhällets utmaningar är särskilt viktiga utgångspunkter för verksamheten.

GVN 2013-04-16--17
Sida 63 av 91

1

1.1.1 Utbildning - en viktig faktor för utvecklingen av ett
dem okratiskt sam hälle
Undervisning och kunskap spelar en viktig roll i att skapa intresserade och aktiva medborgare, som
kan hantera och kritiskt granska information, fatta kloka, välgrundade val, tillvarata sina demokratiska
fri- och rättigheter och bidra till samhällets fortsatta utveckling. Vårt föränderliga samhälle kräver ett
modernt och flexibelt utbildningssystem som utvecklar individen, studieförmågan och viljan att ta
ansvar för det egna lärandet.

1.1.2 Utbildning som förberedelse för vidare studier
Många arbetsgivare efterfrågar medarbetare med hög kompetens. Vuxna som är intresserade av vidareutbildning hindras i vissa fall i sin yrkeskarriär av att de saknar behörighet för högre studier. För att
kunna ta steget vidare behövs i många fall både stöd och stimulans. Genom att erbjuda kompletterande utbildning på hemorten som skolförlagd utbildning och med möjlighet till distansstudier, ökar
förutsättningarna för att den enskilde att påbörja och genomföra högre studier och samtidigt kunna
bo kvar i kommunen. Att erbjuda en bred och högkvalitativ vuxenutbildning 1 är ett effektivt sätt att
öka kommunens andel av invånare med högre utbildning.

1.2 Mål
För varje mandatperiod fastställs balanserade styrkort med nämndens mål och prioriteringar inom
perspektiven: brukare/kunder, ekonomi, medarbetare/ledare, processer och samhälle. För varje perspektiv finns ett övergripande mål och till varje mål kopplas ett antal framgångsfaktorer.
•
•
•
•
•

Brukarna/kunderna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta
Region Gotland är en attraktiv arbetsgivare och för en god personalpolitik
Processerna är samverkande och effektiva
Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv
Region Gotland ska bidra till att visionsmålen uppnås och att Gotlands varumärke stärks

Utdrag ur nämndens mål och framgångsfaktorer enligt styrkortet:
• höja utbildningsnivån på Gotland genom att erbjuda ett brett och kvalitativt utbildningsutbud
för ungdomar och vuxna
• erbjuda utbildningar som matchar den enskildes, näringslivets och samhällets behov - arbeta
för en hållbar kompetensförsörjning på Gotland
• kostnaden per elev på gymnasieskolan ska minska och närma sig rikspriset och jämförbara
kommuners kostnad
• ge ärlig/uppriktig/rättvisande och tydlig information om våra utbildningar
• erbjuda en stimulerande och trygg studie- och lärmiljö
• effektiva övergångar för elever mellan grund- och gymnasieskola
• de studerande ska ha inflytande över sin utbildning
• engagerade och kompetenta medarbetare som har höga förväntningar på de studerande
• stärka och stödja det pedagogiska ledarskapet
• fånga upp och hjälpa ungdomar som riskerar att hamna utanför skolverksamhet
• bidra till att flera vill flytta till Gotland och stanna här

1

Med vuxenutbildning avses både kommunal vuxenutbildning och folkhögskola om inte annat särskilt anges.
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1.3 Bokslut 2012
GVN:s samlade driftsresultat inklusive semesterlöneskulden blev -9 492 tkr. Det egna kapitalet för 2012
blev -2 657 tkr.

1.4 Omvärldsanalys
Fler elever än tidigare uppvisar bristande kunskaper från grundskolan när de börjar på gymnasiet,
trots att de är behöriga till gymnasieskolan. Antalet åtgärdsprogram för att hjälpa dessa elever har
ökat. Allt fler elever har svårigheter att klara kurserna i matematik. En dramatisk försämring har kunnat konstateras på samhällsvetenskapsprogrammet. En delförklaring kan vara att antalet elever som
tagits in på programmet har ökat vilket inneburit att elevgrupper som tidigare valt yrkesprogram i
högre grad nu väljer högskoleförberedande program och har svårigheter att klara kursens mål.
Trenden att flickors betygsresultat är högre än pojkars har förstärkts - skillnaderna är markanta. Konsekvensen blir att en högre andel unga kvinnor efter gymnasieskolan lämnar ön för högskolestudier
på fastlandet medan unga män i högre utsträckning blir kvar på Gotland. En annan oroande trend är
att andelen elever, främst unga kvinnor, i ökad utsträckning drabbas av stressrelaterade symptom och
depressioner. För vissa elever är tillståndet allvarligt och specialpedagogerna inom gymnasieskolan
upplever sig maktlösa då de vare sig har kunskaper eller resurser för att på ett fullgott sätt hantera
situationen.
I delbetänkandet ”Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun”
(SOU 2013:13) föreslås kommuner och Arbetsförmedlingen från och med juli 2014 få ett utökat ansvar för ungdomar som står utanför gymnasieskolan och är under 20 år. Idag har kommunerna ett
informationsansvar vilket innebär ett ansvar för att kartlägga vad den aktuella målgruppen sysselsätter
sig med. Utredningen föreslår ett utökat kommunalt aktivitetsansvar (individuella åtgärder), krav på
lokala register och att nationell statistikinsamling ska införas. Idag genomförs det kommunala informationsansvaret inom ramen för projektet Ungdomskraft.
Det är svårt att få tillstånd nya yrkeshögskoleutbildningar på Gotland utifrån Gotlands speciella situation med små och sårbara arbetsmarknader och bristande rörlighet bland de studerande tillsammans
med kraven på att yrkeshögskoleansökningarna ska omfatta tydligt avgränsbara yrkesområden. Detta
kan i förlängningen leda till att den gotländska arbetsmarknadens tillgång till kvalificerad arbetskraft
minskar. En ökande del av Komvux elever har annan etnisk bakgrund (omkring 60 nationaliteter
finns representerade på utbildningarna). Detta ställer nya krav på utbildningsstrukturen och formerna
för undervisningen.
De elever som söker till allmänna linjen vid Gotlands folkhögskola, men också en del av speciallinjerna, blir allt yngre. Fler elever tillhör den grupp som lämnar gymnasiet utan slutbetyg eller fullständiga
betyg. Arbetsförmedlingen finansierar sedan två år den särskilda folkhögskolesatsningen med studiemotiverande kurser för de många unga arbetslösa som finns inom ungdomsgarantin. Reformen är
framgångsrik och utökas kraftigt under innevarande år. Möjligheten att utöka folkhögskolans ordinarie elevplatser begränsas av statsbidragets utformning. Socialförvaltningen och Gotlands folkhögskola
diskuterar möjligheten att skapa utbildnings- och boendeplatser för ensamkommande flykting ungdomar, som ska slussas ut i det svenska samhället.
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Svagheter

Styrkor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Väl utvecklat system för uppföljning och kontroll av
ekonomi, resultat och måluppfyllelse
Utbildningsutbud på gymnasiet med många valmöjligheter för gotländska ungdomar
God tillgänglighet till utbildning för den som vill studera
En vuxenutbildning som lockar studerande från övriga Sverige
Goda elevresultat ur ett nationellt perspektiv
Skolledare som får bra betyg i medarbetarenkät
Engagerade och kompetenta medarbetare
Elever som trivs
Duktiga på att identifiera/kartlägga ungdomars som
berörs av det kommunala informationsansvaret
God skoldemokrati
Aktivt värdegrundsarbete
Lövsta som mötesplats och ett nav för landsbygdsutveckling
Kommunernas informationsansvar är väl utvecklat
inom ramen för projektet Ungdomskraft

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Hot

Möjligheter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förvaltning som ger förutsättning för samverkan och
effektiviseringar
Samverkan med arbetslivet och Högskolan på Gotland (som från 1 juli 2013 blir en del av Uppsala universitet)
Utbildningar finns för särskilda grupper
Förändrad gymnasieorganisation ökar möjligheten till
likvärdighet, kvalitet och effektivitet
Förändrad studie- och yrkesvägledningsorganisation
kan ge högre kvalitet, ökad flexibilitet och styrning
En ny gymnasiebyggnad ger möjligheter till utveckling mot gemensamt campus på Säveområdet skapar
social sammanhållning och samläsningsmöjligheter,
Ansökningar om nya yrkeshögskoleutbildningar
Övertagande av arbetsmarknadsåtgärder/program
Utbyten inom/mellan Gotland, övriga Sverige och
andra länder ger möjligheter till nya erfarenheter,
kompetensutveckling och hitta samarbetspartners
Att lyfta över yrkesutbildningar på gymnasiet med
lågt söktryck till vuxenutbildningen, kan öka möjligheten att rekrytera personal inom bristyrken (till exempel vård och omsorg)
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Brister i måluppfyllelse – elevernas kunskapsutveckling
Låg andel gymnasiestuderande som söker till högskoleutbildningar
Lokalsituationen i Säveområdet innebär att önskad
utveckling och samordning förhindras
IT-funktionalitet/kapacitet: otillräcklig tillgång till datorer och nätverk
Liten stab med högt arbetstryck
Brister i arbetsmiljön (bland annat
fysiska miljön F-huset samt arbetsbelastning)
Obalans mellan utbildningsutbud och demografi
Tröga processer vid omställning av personal
Svårt att få ja på yrkeshögskoleansökningar
Otydliga gränser mellan vårdens och skolans ansvar
för unga med depressioner och psykisk ohälsa – de
ramlar mellan stolarna
Nya gymnasiereformen är inte i fas med grundskolan. Organisation inte byggd för att ta hand om svagare elever på högskoleförberedande program samt
särskolans elever på introduktionsprogram
Glapp i regionens organisation/samordning kring insatser för elever som hoppar av gymnasieskolan
Öläget - svårigheter att samverka med andra kommuner kring utbildning

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Minskande elevkullar
Obalans i budget
Höga utbildningskostnader per elev
Utbildning ges som saknar kostnadstäckning av elevpeng
Ofinansierade frivilliga verksamheter inom gymnasieskolan
Tillgången på APL-platser är begränsad på Gotland
med många småföretag med begränsade möjligheter
Brist på investeringspengar till läromedel/utrustning
på framförallt yrkesprogrammen
Brist på kompetensutvecklingsresurser för pedagogisk personal
Obalans i betygsresultat mellan killar och tjejer
Ökad andel behöriga elever med bristande kunskaper
börjar på gymnasieskolan
Ökad andel elever med neuropsykiatriska diagnoser
och psykisk ohälsa

1.5 Strategiska utvecklingsområden
Det framåtsyftande arbetet inriktas mot följande strategiska områden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utveckla och starta nya yrkesutbildningar för vuxna (inklusive yrkeshögskoleutbildningar)
samt utbildningar i övrigt som motsvarar regionens och näringslivets behov, för att bidra till
utveckling i regionen. Bland annat inom vård och omsorg.
Utveckla samarbetet mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt mellan Komvux
och Gotlands folkhögskola för att nå högre kvalitet och ökad kostnadseffektivitet.
Utveckla/ändra Komvux sätt att utbilda/utbildningsstruktur så att det är möjligt att möta behovet av att studera på olika nivåer samtidigt.
Se över möjligheterna att hitta former för finansiering av projekt, utbildning och kompetensutveckling.
Erbjuda utbildningsplatser för grupper med särskilda behov.
Utveckla samarbetet med arbetslivet kring nyanlända/nya svenskar.
Samordna organisationen kring studie- och yrkesvägledning.
Höja kvaliteten på överlämningen av elever från grundskola till gymnasiet samt samverka
kring de ungdomar som inte klarar steget in i gymnasiet
Anpassa utbildningsutbud och lokaler utifrån de minskande elevkullarna för att upprätthålla
utbildningskvaliteten och få en ekonomi i balans.
Förändra organisationen för den kommunala gymnasieskolan och skapa en samordnad stödorganisation som ger ökad effektivitet och kvalitet samt minskad sårbarhet.
Öka datortätheten och säkra nätkapaciteten för att uppfylla Region Gotlands IT-strategiska
program, statliga styrdokument och kravet på likvärdighet för utbildningarna.
Matematiksatsning för att höja kompetensen och måluppfyllelsen (se omvärldsanalys)
Utveckling av Lövsta landsbygdscentrum. Förstudie pågår under ledning av ledningskontoret
(LK).

1.6 Demografi - planeringsförutsättningar
Befolkningens struktur och de förändringar som sker över tiden ger viktiga planeringsförutsättningar.

År

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Årselever

1 910

Åk1-ht

573

1 757 1 667 1 644 1 648 1 662 1 661
509

566

564

526

577

552

1 638 1 618 1 618 1 631 1 649 1 686
491

573

556

512

589

614

1 759 1 779 1 734
599

543

570

Elevstatistiken har hämtats från det administrativa systemet Procapita och avser folkbokförda barn/ungdomar i Region Gotland i de tidigare skolformerna. I statistiken är elever från särskola, ensamkommande flyktingbarn samt överåriga inte medräknade.
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Gymnasieskolans elevminskning för årskurs 1 kommer att nå en lägstanivå 2014 med ett beräknat
elevtal från årskurs 9 med 509 elever. Bottennoteringen för hela gymnasieskolan infaller 2016 då antalet ungdomar i gymnasieåldern beräknas till 1 644 personer. Elevminskningen från toppåret 2008
uppgår till 40 procent. Att ställa om utbildningsorganisationen i takt med elevminskningen har inte
varit möjlig av skäl som beskrivs i andra delar av planen.
De osäkerhetsfaktorer som är mest påtagliga för GVN:s egen planering är utvecklingen för de fristående gymnasieskolorna på Gotland och i vilken utsträckning en begränsning av GVN:s utbildningsutbud påverkar andelen elever som väljer kommunal eller fristående skola på fastlandet. Kommer
verksamhet att avvecklas eller omlokaliseras till Visby? Kommer eleverna att välja fastlandet för att få
sina förstahandsval tillgodosedda eller sker en omprioritering till det faktiska utbudet på Gotland?
Med reservation för dessa osäkerhetsfaktorer, och utan att värdera lokalkostnadsutvecklingen till följd
av att gymnasieskolans F-hus ska ersättas, bedöms förutsättningarna att på sikt få en utbildningsverksamhet i balans som goda med tanke på att elevutvecklingen efter 2015 är stabil med ett årligt intag på
cirka 550 elever och med en ungdomsgrupp i gymnasieåldern runt 1650-1700 elever.

1.7 Ekonomi – planeringsförutsättningar
GVN ska i likhet med andra nämnder verka för god ekonomisk hushållning. Balans ska finnas mellan
tillgängliga ekonomiska resurser och den verksamhet som bedrivs. Ett led i att få en budget i balans är
att det finns en väl fungerande styrning och uppföljning med fokus på prognosavvikelse. När en konflikt uppstår mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är de ekonomiska resurserna
överordnade verksamhetsmålen.

1.7.1 Åtgärder för att få en budget i balans
Kunskapen om att elevgruppen totalt sett minskar och att denna minskning på ett påtagligt sätt påverkar förutsättningarna för en ekonomi i balans har funnits länge både inom nämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GVF). Elevminskningen gör att flera av gymnasieprogrammen har alltför få elever och att kostnaderna per utbildningsplats är betydligt högre än i riket i övrigt.
Hösten 2011 upprättade GVF en åtgärdsplan som beskrev de åtgärder som bedömdes som nödvändiga att genomföra för att på sikt nå en ekonomi i balans. De föreslagna åtgärderna var:
•
•
•

att se över och minska utbildningsutbudet på inriktningsnivå
att öka samläsningen av kurser mellan skolorna och öka styrningen av kursutbudet
att se över lärarnas reglerade arbetstid i syfte att nå högre produktivitet

I oktober 2012 fattade GVN beslut om det framtida utbildningsutbudet i gymnasieskolan. Antalet
inriktningar till läsåret 2013/14 minskade med fem och uppgår nu till 39. Krav infördes på ett lägsta
antal elever för att utbildningar ska få starta. Vissa inriktningar inom yrkesprogrammen har ersatts
med lärlingsalternativ där det är möjligt att sluta avtal med respektive bransch. Nämnden beslutade
också att nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) – en frivillig verksamhet - skulle kvarstå i utbudet under förutsättning att regionstyrelsen (RS) bidrar med full kostnadstäckning. I december 2012
avslog RS det begärda tilläggsanslaget på 715 000 kronor och bad GVN att återkomma om fortsatt
finansiering av NIU i samband med budgetberedningen inför budgetåret 2014. Under hösten tog
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nämnden också beslut beträffande lokalbeståndet utanför Säveområdet utifrån beslut kring utbildningsutbudet. Mer om detta återfinns under rubriken ”Lokalförsörjning”.
De ekonomiska effekterna av de beslut som GVN fattade i oktober 2012 och effekterna av de åtgärder som rektorerna vidtagit som en konsekvens av åtgärdsprogrammet är sammanfattade i nedanstående tabell.
Kategori, tkr
GVN oktober 2012

Beslutad
besparing
totalt

Barn- och fritidsprogrammet (BF)Not1
Turism och resor (HT)

Not1

Natur och samhälle (NA)

Not1

Uppskattad
besparing
2013

Uppskattad
besparing
2014

Uppskattad
besparing
2015

Uppskattad
besparing
2016

300

-

56

206

300

45

-

8

31

45

320

-

60

220

320

Karosseri och lackering (FT)Not1
Anpassning undervisning (samtliga program)Not2

50

-

9

34

50

2 559

-

Anpassning övriga kostnader

3 000

-

1 000

2 000

3 000

3 715

-

1 134

2 492

3 715

1 134

1 358

1 223

Uppskattad
besparing
2014

Uppskattad
besparing
2015

Uppskattad
besparing
2016

Summa

-

Förändring per år
Kategori, tkr
GVN april 2013

Beslutad
besparing
totalt

Uppskattad
besparing
2013

-

-

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)Not3

2 161

270

990

1 709

2 161

Fordons- och transportprogrammet (FT)Not3

2 341

293

1 072

1 852

2 341

2 776

347

1 271

2 196

2 776

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
Handels- och administrationsprogrammet
(HA)Not3

1 087

136

498

860

1 087

103

178

225

Hantverksprogrammet (HV)Not4

1 449

-

1 449

1 449

1 449

1 815

-

1 815

1 815

1 815

Teknikprogrammet (TE)

Not3
Not3

Industritekniska programmet (IN)Not4
Estetiska programmet (ESTEST0S)

Not5

Summa

225

28

2 462

308

1 128

1 947

2 462

14 316

1 382

8 326

12 006

14 316

1 382

6 944

3 680

2 310

1 382

9 460

14 498

18 031

1 382

8 078

5 038

3 533

Förändring per år
Totalt

18 031

Förändring per år
Not1

Inriktningar avvecklas.

Not2

Ej medräknad, ingår i beslut GVN april 2013.

Not3

Minskat antal utbildningsplatser och klasser.

Not4

Utbildningar avvecklas.

Not5

Utbildning avvecklas, kostnaden avser en nettokostnad inklusive förväntade interkommunala intäkter för fem elever per åk.

I samband med de preliminära valen till gymnasieskolans årskurs 1 höstterminen 2013/14 kan konstateras att intresset för de erbjudna lärlingsutbildningarna är mycket lågt vilket innebär att tveksamhet
finns kring att starta dem. Kostnaden för att bedriva lärlingsutbildning är dessutom mycket hög per
utbildningsplats och att detta för till exempel hantverksprogrammet innebär att utbetalningar till fristående skolor under 2013 kommer att öka med cirka 1,1 mkr utifrån regelverket i lagen om lika villkor.
Antagandet bygger på aktuella elevvolymer inom hantverksprogrammet i fristående gymnasieskolor.
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För att vända det ekominska resultatet krävs fortsatt översyn och minskning av utbildningsutbudet.
Gymnasieskolorna uppvisar ett samlat negativt resultat på 5 943 tkr år 2012 och rektorerna har fått
det allt svårare att hantera de överkostnader som finns för att driva skolorna rationellt och effektivt.
GVN har också överkostnader för övertalig personal till följd av de minskande elevkullarna och förändrade ekonomiska förutsättningar. Ett grundläggande problem är att den fulla ekonomiska effekten av beslut om utbildningsutbud inte uppstår förrän tre år efter att beslutet fattats. De elever som är
inskrivna på programmet har laglig rätt att gå klart sina tre år. En utbildning får under avvecklingsperioden ännu sämre ekonomi och därmed ökar risken för utökat underskott under den tid det tar att
genomföra avvecklingen. Dessutom är det särskilt svårt att göra säkra prognoser inom gymnasieskolan tidigt under året eftersom de ekonomiska effekterna av elevernas val till gymnasieskolan inte fullt
ut kan överblickas förrän i början av september. Nämndens arbete med anpassning av kostnaderna
försvåras av lokalsituationen på Säveområdet i Visby, som närmare beskrivs under avsnittet om lokalförsörjningen (se sidan 11).
Under hösten 2012 inleddes arbetet med att se över den nuvarande gymnasieorganisationen med tre
skolenheter, inklusive den administrativa stödorganisationen. Ett organisationsförslag beräknas vara
klart under våren 2013. Målet är att minska antalet gymnasieskolor och att skapa en samordnad stödorganisation för gymnasieskolan som ger ökad effektivitet och kvalitet samt minskad sårbarhet.
Mot bakgrund av GVN:s svårigheter att anpassa utbudet i takt med elevminskningen och överkostnader för personal som uppstår från den tidpunkt personal friställs till dess kostnaden upphör, behöver GVN budgetförstärkning för att kunna redovisa en ekonomi i balans.
GVN anhåller med hänvisning till ovanstående om en ramförstärkning på 2 000 tkr.
GVN avser att komma in med en skrivelse angående nämndens ekonomiska obalans.

1.7.2 Strukturella förändringar på grund av
gym nasiereform en
I och med läsårsstarten 2013/14 är reformen GY 2011 helt genomförd inom gymnasieskolan. Detta
innebär att två parallella system inte längre behöver hanteras administrativt och för lärare innebär det
att kursutbudet blir renodlat.
GVF:s tidiga preliminära bedömning av merkostnaden för den nya gymnasieskolan och som första
gången presenterades i strategisk plan och budget 2011 var cirka 3 mkr. GVN har inte kompenserats
för detta och i budget 2012 har det generella sparbeting på 3 mkr som GVN ålagts till 1,6 mkr2 fallit
på gymnasieskolan. Det är angeläget att belysa dessa omständigheter som en bidragande orsak till
gymnasieskolans svårigheter att hålla budget vid sidan av anpassningsproblemen kopplade till utbildningsutbudet. Det kan också noteras att staten under 2012 tvingats revidera sin tidigare uppfattning
att GY 2011 skulle bli billigare för kommunerna än den ”gamla” gymnasieskolan. De statsbidragsminskningar som blev följden av den felaktiga uppfattningen har delvis återställts.

2

Exklusive lokaler, elevvård och måltider
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Fler elever med betydande svårigheter att klara en gymnasieutbildning tar numera plats gymnasieskolans introduktionsprogram (IM) för obehöriga elever. Detta är bland annat en konsekvens av att elever från grundsärskolan sedan gymnasiereformens genomförande har rätt att bli inskrivna på individuella alternativet (IA) och yrkesintroduktion (YI). Gymnasieskolan saknar tillräckligt med resurser
och den kompetens som krävs för att klara den nya målgruppens behov.

1.7.3 Statsbidrag
I anslaget för kommunalekonomisk utjämning har Region Gotland centralt kompenserats för kostnader som hänger samman med kravet på lärarlegitimation för nyutexaminerade lärare (introduktionsåret) och merkostnader i samband med införandet av nya skollagen med sammanlagt 830 tkr3 samt
kostnader för kvalitetssäkringen av nationella prov på Komvux med 170 tkr. GVN har inte tagit del
av dessa medel under vare sig 2012 eller 2013.
GVN anhåller med hänvisning till ovanstående om en ramförstärkning på 1 000 tkr.

1.7.4 EU-finansierad verksam het
Ett projekt som bedrivs inom GVN och finansieras med stöd av ESF – europeiska socialfonden är
InterCom, som pågår mellan 2012 och 2014. Projektet ska bidra till en förstärkt kompetensutveckling på Gotland. 120 gotländska företag, tre företagsnätverk samt 70 anställda inom Region Gotland deltar.
GVN är huvudman för projektet Ungdomskraft som pågår sedan hösten 2011 och sedan 2012 finansieras av Europeiska socialfonden fram till projekttidens slut vid halvårsskiftet 2014. Syftet är
hjälpa arbetslösa ungdomar som inte slutfört skolan att komma tillbaka till utbildning eller praktik och
så småningom ett arbete. En målsättning med projektet är att skapa en hållbar modell för det kommunala uppföljnings- och informationsansvaret enligt skollagen – att hålla sig informerad om vad
kommunens ungdomar som inte går i gymnasieskolan och ännu inte fyllt 20 år är sysselsatta med.
GVN finansierar halva projektkostnaden med en kontant regional finansiering motsvarande skolpeng
(104 tkr per elev och år) för elever inskrivna i gymnasieskolan. Effekten av att projektet lyckas nå
ungdomar som står utanför gymnasieskolan är ökade kostnader för GVN. År 2012 uppgick den regionala finansieringen till 840 tkr. Ungdomarna ingår i underlaget för beräkning av resursfördelning till
gymnasieskolan.

1.7.5 Frivilliga verksam heter
GVN bedriver ett antal frivilliga verksamheter. Dessa är: nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU),
estetisk profil musik på några högskoleförberedande program, sjöfartsutbildningen och spetsutbildning i film- och TV-produktion på det estetiska programmet (inriktningen estetik och media). Verksamheterna har varit föremål för utredning om de fortsättningsvis ska ingå i utbudet.

3

GVN:s ”andel” av statsbidraget beräknat på elevunderlaget
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Nationellt godkänd idrottsutbildning – NIU

NIU innebär att elever får möjlighet att kombinera sina gymnasiestudier med en elitsatsning inom sin
idrott. Eleverna läser 400-500 poäng extra under utbildningen. Skolverket har godkänt sju idrotter
och NIU erbjuds för elever som sökt till samhällsvetenskapsprogrammet (SA) eller handels- och administrationsprogrammet (HA). När NIU inrättades 2011 beslutades som ett riktvärde att 25 elever
skulle ingå för att utbildningen skulle starta. Riktvärdet har inte uppnåtts 2011-2013. NIU är en frivillig verksamhet och GVN är inte skyldig att erbjuda NIU i egen regi eller betala ersättning för gotländska elever i annan kommuns regi. GVN har beslutat att NIU ska finns med i utbildningsutbudet
läsåret 2013/14. Höstens antagning innebär att NIU är fullt utbyggd vilket bland annat medför ökade
krav på instruktörer.
Totalkostnaden för NIU år 2014 beräknas till 1 248 tkr. RS har under tio år lämnat ett täckningsbidrag med 514 tkr, vilket innebär att 737 tkr är obudgeterade kostnader.
GVN anhåller med anledning av ovanstående om en ramförstärkning på 740 tkr för att kunna
bedriva NIU med full kostnadstäckning.
Riksrekryterande gymnasieutbildningar

GVN bedriver två riksrekryterande gymnasieutbildningar: sjöfartsutbildningen och spetsutbildning
inom estetik och media inom estetiska programmet. De krav som ställs av Skolverket för att få bedriva riksrekryterande estetisk spetsutbildning är:
• att en nationell efterfrågan finns på de kunskaper och färdigheter som utbildningen ger,
• att ett nationellt intresse finns av att elever ska kunna rekryteras från hela landet, eller
• att ett nationellt intresse av att enskilda elevers behov av kunskaper och färdigheter kan tillgodoses.
Skolan där utbildningen ges ska också ha etablerat samarbete med en högskola som erbjuder utbildning som är relevant för gymnasieutbildningen. Förutom detta ska utbildningen vara av god kvalitet,
kostnaden för utbildningen vara rimlig i förhållande till utbildningens syfte och kostnaden för annan
gymnasial utbildning. Behörighetskrav och urvalsgrunder ska dessutom uppfylla kraven i kap 5, 3 § i
förordning om ändring i gymnasieförordningen SFS 2012:402. Liknande krav ställs på sjöfartsutbildningen. För spetsutbildningar gäller tillståndet i sex år. I januari 2014 måste en ny ansökan lämnas.
För båda dessa utbildningar gäller att kostnaden per utbildningsplats är oacceptabelt hög utifrån tidigare antagningar. Antalet elever har varit för lågt för att kostnaden ska rymmas inom programpengen.
Preliminära sökandesiffror i mars visar ett liknande utfall. Kring sjöfartsutbildningen har ett avtal
slutits med Rederi AB Gotland som innebär att GVN får kostnadstäckning upp till 500 tkr per år och
årskurs för de utbildningsplatser som inte blir besatta. Parterna har under april undertecknat en
tilläggsöverenskommelse som ökar maximal kostnadstäckning per år till 750 tkr per årskurs. Åtagandet är dock även fortsatt begränsat till maximalt 1 000 tkr per år (totalt för alla årskurserna). Motparten har också lovat att antalet utbildningsplatser kan öka till tolv.
Denna text fullbordas efter GVN:s sammanträde beroende på utfallet i beslut kring utbildningsutbudet.
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Körkortsutbildning för elever på vård- och omsorgsprogrammet

Den möjlighet som tidigare fanns att anordna körkortsutbildning inom ramen för gymnasieskolans
ordinarie kursutbud på omsorgsprogrammet försvann i och med införandet av gymnasiereformen
GY 2011. GVN vill kunna erbjuda viss körkortsutbildning för eleverna på vård- och omsorgsprogrammet och begär i 2014 års budget ett tilläggsanslag för detta, utifrån den betydelse som utbildningen har för den regionala kompetensförsörjningen. Det handlar om tio körlektioner och teoriutbildning vilket motsvarar en kostnad på 7 tkr per elev. För våren 2014 skulle detta kosta 210 tkr och
våren 2015 och för kommande år 100 tkr.
GVN anhåller med hänvisning till ovanstående om en ramförstärkning för 2014 på totalt 210
tkr och för kommande år 100 tkr.

1.7.6 Lokalförsörjning
Lokalkostnaderna utgör 20 procent av GVN:s totala kostnader och andelen ökar i takt med att elevkullarna minskar, då lokalerna fortfarande behöver användas till undervisning trots att undervisningsgrupperna är mindre. Ett antal åtgärder är planerade för ett effektivare lokalutnyttjande och för att på
sikt minska kostnaderna för lokaler. Det är dock ofrånkomligt att det under 2013 och 2014 kommer
att uppstå kostnader för att genomföra dessa effektiviseringar vilket i dagsläget inte har någon kostnadstäckning. Lokalkostnader över tid finns i redovisade i tabell om jämförelser med andra kommuner (se sidan 17).
Våren 2011 tog GVN ett inriktningsbeslut där strategin är att skapa ett gemensamt campus genom att
samla undervisningen på de högskoleförberedande programmen samt delar av vuxenutbildningen
(som nu finns i norr) inom ett geografiskt område: Säveområdet i Visby. Detta för att öka möjligheten
till samläsning mellan gymnasieprogrammen samt mellan gymnasieskolan och Komvux gymnasiala
utbildningar. Ett fungerande Sävehus är väsentligt för genomförandet. Fastigheterna Hackspetten 14
och 17 i norra Visby som Komvux och gymnasiets teknikprogram samt viss del av elprogrammet
huserar i kan då avyttras. Elprogrammets datainriktning finns idag i Hackspetten 14 och i dagsläget
finns det ingen alternativ lokallösning för denna efter det att fastigheten avyttrats.
Under hösten 2011 eskalerade arbetsmiljöproblematiken kring F-huset vilket innebar att ett omfattande planeringsarbete påbörjades som syftade till att, för stora undervisningsgrupper, minska tiden i
F-huset. Undervisningen förlades till övriga byggnader på området vilket har varit påfrestande för
skolpersonalen och har gett konsekvenser för det pedagogiska arbetet. GVN har på olika sätt tagit
initiativ till att påskynda processen och markera att ett nytt skolhus som ersätter dagens F-hus ska ha
högsta prioritet i Region Gotlands lokalförsörjningsplan.
Hösten 2012 fattade RS beslut om en partiell evakuering av gymnasieskolans F-hus4 (hus 06) på Säveområdet (Solrosen 1) till följd av den rådande arbetsmiljöproblematiken och att starta en projektering av ett nytt Sävehus. Projektledningen för arbetet konstaterade i januari 2013 att en fullständig
evakuering av nuvarande F-hus förenklar och snabbar på ett färdigställande av ett nytt Sävehus, sam-

4

Rs §288 2012-11-01, enligt evakueringsplan beslutad i GVN §72 2012-09-12.
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tidigt som det bedöms vara kostnadsneutralt. Vidare föreslås att evakueringen senareläggs till halvårsskiftet 2014. Motiven för detta är att det skapar bättre förutsättningar för en ordnad evakuering och
att det ur ekonomisk synvinkel är ett billigare alternativ. Det är dessutom inte realistiskt att paviljonger kan vara på plats innan halvårsskiftet 2014 med tanke på beställnings- och byggprocesser. I april
2013 fattar RS beslut om projektdirektivet kring nya Sävehuset.
Den arbetsmiljöproblematik som omgärdat F-huset har medfört att Arbetsmiljöverket förelagt Region Gotland om ett vite på tre miljoner kronor som löper ut den 3 september 2013 om inte åtgärder
genomförts för att förbättra ventilation och buller i byggnaden. Vid ett möte i februari 2013 meddelade Arbetsmiljöverket att Region Gotland kan ansöka om förlängning av vitesföreläggandet till
halvårsskiftet 2014 om vissa kriterier uppfylls. Den viktigaste faktorn i detta var att en samsyn uppnås
mellan huvudskyddsombud och förvaltning kring att F-huset används för undervisning fram till juni
2014 och därefter evakueras i sin helhet. Denna samsyn har i april 2013 dock inte nåtts mellan arbetsgivare och huvudskyddsombud. Innebörden av detta är att GVF arbetar internt med frågan att hitta
alternativa lokaler för delar av den verksamhet som idag finns i F-huset och tidigare än halvårsskiftet
2014 kunna ha evakuerat viss verksamhet. Estetiska programmets inriktning estetik och media –
spetsutbildningen i film- och TV-produktion är idag inrymt i hus 73 på A7-området. Programmet
bygger på att en stor del av eleverna kommer från fastlandet och även här visar sökandebilden våren
2013 på ett alltför lågt elevantal. Delar av lokalen utreds våren 2013 som evakueringslokal för viss
verksamhet i F-huset fram till det nya Sävehuset är färdigställt. Vidare utreds möjligheten att flytta
viss verksamhet till Hackspettenområdet. Sökandebilden till programmen som idag är belägna på
Hackspettenområdet visar att elevantalet kommer att minska. Tillsammans med ett lokaleffektiviseringsarbete, där en paviljong och vaktmästarlokalen på norr utträds, innebär det att ytor kan frigöras
vilket kan möjliggöra evakuering av viss verksamhet från F-huset.
Hantverksprogrammets inriktning finsnickeri som idag är lokaliserad i en egen lokal på Broväg har ett
mycket lågt söktryck vilket innebär att nuvarande lokal är alldeles för stor. Startar utbildningen så
flyttas programmet till en intilliggande lokal så snart som möjligt, införs antagningsstopp så slutförs
utbildningen med åk 3 i nuvarande lokal. I båda alternativen kommer nuvarande snickerilokalen att
sägas upp.
En omlokalisering av fordons- och transportprogrammets transportinriktning samt bygg- och anläggningsprogrammets inriktningar anläggningsmaskiner/mark- och anläggning till Lövsta landsbygdscentrum utreds också, efter beslut av nämnden. Teknikförvaltningen räknar just nu på vad en
körgård med maskinhall/garage skulle komma att kosta. Idag sker karaktärsämnesundervisningen för
dessa elever på Lundbygatan i Visby.
I samband med vattenskador i anslutning till Säveaulan under hösten 2011 behövde förvaltningen
alternativa lokaler för framförallt elevcaféet. Via Nova paviljongen togs i anspråk för detta men kostnadstäckning för denna utökning saknas. I nuläget används paviljongen sparsamt men kommer sannolikt att användas som evakueringslokal när F-huset ska byggas om.
Lövsta landsbygdscentrums reningsverk är i behov av omfattande åtgärder. Förvaltningens avsikt är
att upprätthålla funktionen på detta och avvakta möjligheten att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet tidigast 2016. Kostnaden för detta bedöms uppgå till 2 mkr.
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Folkhögskolans elevboende Nygårds Hemse har varit föremål för investeringsäskande under ett antal
år. Det finns behov av omfattande renovering. Standarden är så låg att rummen är omöjliga att hyra
ut, samtidigt som elevboendet utgör en betydande del av folkhögskolans inkomster. Folkhögskolans
kök i Hemse är också hårt belastat och delvis nerslitet och omfattande åtgärder behövs. Bedömd
kostnad för detta är 15 mkr.
Det finns behov av att anpassa tillgängligheten i folkhögskolans lokaler i Fårösund. En hiss behövs
till övervåningen i skolbyggnaden, där alla lektionssalar samt konferensrum finns. Dessutom behöver
köket, som håller skolan med frukost samt för- och eftermiddagsfika, byggas ut. Där saknas arbetsytor samt bra diskmöjligheter. Huset där ELLA-pop och rock bedriver sin verksamhet är dåligt anpassat utifrån att där bedrivs musikutbildning. Alla rum/väggar släpper igenom mycket ljud, särskilt
mellan våningsplanen, vilket gör det svårt att planera och driva verksamhet parallellt och medför en
oacceptabel arbetsmiljöbelastning för studerande och personal. Den privata fastighetsägaren, Offentliga Hus AB, är vidtalad och ska lämna ett förslag på anpassningar av lokalerna och vilka ökade hyreskostnader detta kan innebära.
Som beskrivits ovan så är bedömningen att viss del av verksamheten i F-huset kommer att kunna
evakueras redan från hösten 2013, och under läsåret 13/14 till befintliga alternativa lokaler och återstoden flyttas till paviljonger sommaren 2014. GVN vill uppmärksamma RS på att omställningskostnader kommer att uppstå i form av mindre anpassningsåtgärder och behov av tillfälligt ökad bemanning. GVN föreslår att dessa kostnader fullt ut belastar den projektbudget som upprättas i samband
med att Säveprojektet beslutas.
GVN avser att återkomma i höstens kompletteringsbudget med preciseringar avseende nedanstående objekt när ökad klarhet kring lösningar finns att redovisa:
• Via Nova: omföring av kostnad till Säveprojektet 5 alternativt en budgetförstärkning på
391 tkr.
• Flyttkostnader och mindre anpassningsåtgärder som uppstår för evakuering av verksamhet avseende bland annat vaktmästeriet, evakuering av F-huset till alternativa lokaler samt
paviljonger: kostnad bokförs på Säveprojektet alternativt budgetförstärkning
• Ökade hyreskostnader i Fårösund för anpassningar: budgetförstärkning

1.7.7 Skolm åltider
Serviceförvaltningens måltidsorganisation, som hanterar skolluncherna, berörs också av ett minskat
antal gymnasieelever. För att i framtiden kunna behålla en skolmåltidskostnad per elev i den egna
kommunen som ligger på genomsnittet för samtliga kommuner, behöver måltidsorganisationen anpassa sin kostnad med motsvarande 2 537 tkr, enligt GVF:s beräkningar. Om måltidsorganisationen
inte gör anpassningar utan varje år ökar sin totala budget med hänsyn till indexuppräkningar kommer
det att leda till en markant ökning av måltidskostnaden per elev och år. En prognos visar att kostnaden för elevmåltiderna ökar med 80 procent från 4 458 kr år 2011 till 9 031 kr per elev mellan 2012
till 2016. GVF har uppmärksammat SF/måltidsförsörjningen på denna utveckling och diskussioner
förs.

Med Säveprojektet avses den projektorganisation som RS förväntas ta beslut om den 30 april 2013 som omfattar
evakuering av F-huset och projektering av nytt Sävehus.

5
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År

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kostnad per elev

2 347

2 784

2 705

2 828

2 957

3 582

4 458

5 020

5 921

7 122

8 325

9 031

1.7.8 I T-utveckling
Det finns påtagliga och störande brister i IT-funktionaliteten för GVN:s verksamheter, vilket påverkar arbetsförutsättningarna för rektorer, medarbetare/lärare och elever. Avsaknaden av ITnätverkskapacitet är ett problem och gör bland annat att lektioner vid gymnasieskolorna har fått ställas in eller planeras om. Rektorerna upplever att det i nuläget inte går att lita på att datorer kan användas i undervisningen och att detta innebär ett arbetsmiljöproblem. Samtidigt råder det stor differens
mellan skolor och gymnasieprogram beträffande tillgången på datorer, delvis beroende på hur skolorna prioriterat– vilket utgör ett likvärdighetsproblem. Christopher Polhemgymnasiets har haft en försöksverksamhet med 1 till 1-datorer sedan 2010, vilket inneburit att elever i årskurs 1 på naturvetenskapliga och tekniska programmen fått egen dator, som de själva ansvarar för. Samtliga elever på de
programmen har nu en egen dator. Även elever på samhällsvetenskapsprogrammets medieinriktning
har erbjudits 1 till 1-datorer från hösten 2012.
På Elfrida Andregymnasiet går det 1,4 elever per dator, på Christopher Polhemgymnasiet 1,2 elever
per dator och på Richard Steffengymnasiet 2,8 elever per dator (om 1 till 1-datorerna medräknas). De
datorer som inte är 1 till 1 administreras centralt på skolan. De bokas och hämtas av läraren som själv
kör dessa på speciella vagnar till undervisningssalen. Efter lektionen lämnas datorerna tillbaka för
uppladdning. Lärare och elever upplever detta som ineffektivt och att man tappar tid varje lektion.
För att kunna använda den gemensamma interna utbildnings- och kommunikationsplattformen It´s
learning krävs både tillgång till datorer och nät. Denna plattform används mellan lärare och elever,
administrativ personal och lärare, skolledare och personal, elever och elever och förutsätter i princip
att elevers och lärares tillgång till datorer inte är begränsad. Det kan handla om att anslå information
och uppgifter, lämna in färdiga elevuppgifter, återkoppla resultat och utvärdera, skapa egna diskussionstrådar kring projekt med mera. Den nuvarande situationen bidrar till att den kommunala gymnasieskolans attraktionskraft minskar både när det gäller rekryteringen av elever och att utveckla kompetensen hos lärarna.
IT-problemet har uppmärksammats av regionledningen. I samband med budgetbehandlingen i regionfullmäktige i november 2012 tilldelades LK 5 mkr i extra resurser för strategiska IT-investeringar
inom barn- och utbildningsnämnden (BUN) och GVN. Hur dessa medel kan användas och ska fördelas är inte beslutat.
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I det IT-strategiska programmet för Region Gotland definieras ett antal övergripande mål. Ett är att
”medarbetarnas och elevernas behov av IT-stöd i verksamheten ska så långt som möjligt tillgodoses”.
Strategier som anges för att uppnå detta är bl.a. att ”öka datortätheten i skolan” samt att ”utveckla
skolans möjligheter att utnyttja IT i utbildningen i linje med den nya skollagen och läroplaner”. Varje
nämnd ansvarar för att IT-programmet efterföljs och inarbetas i den egna verksamhetens lokala handlingsplaner. GVN har tagit ett beslut som innebär att nätutbyggnad kan genomföras i Säveområdet
under det första kvartalet 2013 till en årlig driftskostnad av cirka 250 tkr. Denna satsning är ofinansierad och det kommer att krävas ytterligare ekonomiska satsningar för att öka nätverkskapaciteten och
datortätheten och för uppfylla målen i Region Gotlands IT-strategiska program. GVF:s långsiktiga
strategi är att införa en dator till varje elev och det är obalansen i ekonomin som förhindrat att strategin förverkligats.
För att utveckla IT-miljön inom gymnasieskolan krävs ett ökat driftsanslag. Både datorer och kostnader för nätverksutbyggnad innebär ökade driftskostnader. Våren 2012 upprättade GVF en kostnadskalkyl över ett införande av en dator till varje elev på gymnasieskolan. Delar av kalkylen bygger på den
utredning Tommy Karlsson, LK, genomförde. Denna kalkyl har nu uppdaterats och ligger till grund
för anhållan om medel. Kalkylen bygger på en successiv utbyggnad av personliga datorer för elever
och lärare med en årskurs per år. De kostnader som uppstår gäller hårdvara (datorer), fortsatt nätverksutbyggnad samt personella resurser för att kunna hantera införandet och administrationen kring
en så omfattande verksamhet. Ett införande av personliga datorer, enligt GVN:s förslag, innebär att
arbetsbelastningen vid ITT sannolikt minskar. Vid full utbyggnad innebär utbyggnaden att behovet av
datasalar vid gymnasieskolan i princip upphör.
Beräkning av kostnader för IT under perioden 2014-2018 finns som bilaga. Ett införande av personliga datorer till elever och lärare skulle för 2014 innebära en utökad ram på 1 990 tkr.
GVN anhåller om ramförstärkning för ett successivt införande av 1 till 1-datorer inom gymnasieskolan för:
• år 2014 med 1 990 tkr
• år 2015 med 2 630 tkr (+640 tkr)
• år 2016 med 2 450 tkr (-180 tkr)

1.7.9 Utfall av lönerörelse
GVN fick inte full lönekompensation för 2013. I efterhand har kontroll gjorts av utfallet för lönerörelsen och tilldelningen från RS för år 2012. För GVN påverkar tilldelningen budget 2013 negativt.
Avvikelsen för året blir -1 034 tkr.
Budgetfördelning, tkr
Beslut regionstyrelse oktober 2011
Beslut regionstyrelse september 2012
Summa
Helårseffekt 2012:års löner 2013
Differens

Källa: Effekt retrolöner 2012 för 2013.xls

Belopp
2 434
2 307
4 741
5 775
-1 034

GVN anhåller om en ramförstärkning på 1 030 tkr för lönekompensation.
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1.8 Jämförelse med andra kommuner
Styrkortets mål är att utbildningskostnaderna för undervisning, läromedel, skolmåltider, elevvård och
lokalkostnad ska närma sig riket och jämförbara kommuner.

1.8.1 K ostnader för gym nasieskolan
Egna kommunen, gymnasieskolan
Gymnasieskolan, kostnad per elev för undervisning (kr)

2011
50 000

2010
48 900

2009
46 800

24 000

22 500

21 700

Gymnasieskolan, kostnad totalt/elev för elever kommunala skolor (kr),

116 000

111 000

107 300

Kommungruppen, gymnasieskolan
Gymnasieskolan, kostnad per elev för undervisning (kr)

2011
56 000

2010
44 700

2009
43 500

Gymnasieskolan, lokalkostnad per elev (kr)

Gymnasieskolan, lokalkostnad per elev (kr)

22 600

20 000

19 000

Gymnasieskolan, kostnad totalt/elev för elever kommunala skolor (kr)

114 000

99 000

95 600

Samtliga kommuner, gymnasieskolan
Gymnasieskolan, kostnad per elev för undervisning (kr)

2011
47 800

2010
43 700

2009
42 700

Gymnasieskolan, lokalkostnad per elev (kr)

20 400

19 300

19 100

Gymnasieskolan, kostnad totalt/elev för elever kommunala skolor (kr)

96 200

97 700

95 200

Källa: Skolverkets kommunblad

Gotland har en högre lokalkostnad och något högre totalkostnad men har samtidigt en lägre undervisningskostnad, ställt mot andra jämförbara kommuner. En jämförelse med hela riket visar att totalkostnaden per elev år 2011 var 20 procent högre på Gotland, en försämring sedan föregående år då
skillnaden uppgick till 14 procent. Gotlands totalkostnad per elev var knappt två procent högre än för
jämförbara kommuner 2011. Hela skillnaden och mer därtill kan förklaras med högre lokalkostnader.
Några förklaringar till den jämförelsevis höga kostnaden för gymnasieutbildning på Gotland är de
mycket höga lokalkostnaderna och det breda utbildningsutbudet samtidigt som elevkullarna minskar.
Gotland har en hög andel ungdomar som studerar i den egna kommunen (pga brist på samverkanskommuner) vilket ur likvärdighetssynpunkt motiverar ett brett utbildningsutbud.
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1.8.2 K ostnader för K om vux
Egna kommunen, Komvux

2011

2010

2009

Kostnad per heltidsstuderande totalt (kr)

72 800

74 800

74 100

Grundläggande vuxenutbildning, kostnad per heltidsstuderande (kr)

93 800

84 500

71 000

Gymnasial vuxenutbildning, kostnad per heltidsstuderande (kr)

40 600

52 500

44 400

Sfi- svenskundervisning för invandrare, kostnad per heltidsstuderande (kr)

101 000

61 900

74 000

Kommungruppen, Komvux

2011

2010

2009

Kostnad per heltidsstuderande totalt (kr)

56 100

55 200

49 000

Grundläggande vuxenutbildning, kostnad per heltidsstuderande (kr)

57 000

58 500

50 700

Gymnasial vuxenutbildning, kostnad per heltidsstuderande (kr)

48 400

50 200

45 000

Sfi, kostnad per heltidsstuderande (kr)

59 800

40 600

38 400

Samtliga kommuner, Komvux

2011

2010

2009

Kostnad per heltidsstuderande totalt (kr)

53 600

48 400

48 400

Grundläggande vuxenutbildning, kostnad per heltidsstuderande (kr)

46 700

45 000

43 400

Gymnasial vuxenutbildning, kostnad per heltidsstuderande (kr)

43 400

42 400

44 000

Sfi, kostnad per heltidsstuderande (kr)

39 600

37 100

35 200

Källa: Skolverkets kommunblad

Kostnaderna per heltidsstuderande totalt på Komvux, för grundläggande vuxenutbildning och sfi är väsentligt högre på Gotland än i riket och kommungruppen. För sfi har kostnaden mellan 2010 och 2011
ökat markant. För gymnasial vuxenutbildning är bilden den omvända. Gotlands kostnad per heltidsstuderande är lägre än både riket och kommungruppen. Med tanke på att siffrorna varierar så extremt mellan
åren utan någon rimlig förklaring krävs en djupare utredning och analys kring vuxenutbildningens kostnadsmassa. En sådan analys genomförs under 2013.
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Driftbudget 2014 – 2016

Kortfattad sammanfattning av driftbudgeten och förändringar i den.

2.1 Ramförändringar i sammandrag
Jämförelse med budget år 2013
Förvaltning
Gymnasieskola

2014

2015
-

-2 700

Komvux

2016
-

-

-5 837

-9 131

170

-

-

Folkhögskolan

-

-

-

Lövsta

-

-

-

Summa

-2 530

-5 837

-9 131

2.2 Ramförändringar skolform och avdelning
2.2.1 Gym nasieskola
Resursfördelningsmodell/flöden
Jämförelse med budget år 2013, tkr

2014

2015

2016

-7 195

-15 850

-18 102

-3 062

1 721

1 177
302

Kommunala skolan

I den egna kommunen
Fristående skolan

I den egna kommunen
Interkommunal ersättning

Från annan kommun

-142

80

I annan kommun, kommunal skola

709

493

-48

I annan kommun, fristående skola

-610

-610

-610

-10 300

-14 167

-17 281

2014

2015

2016

Summa

Ramtillskott
Jämförelse med budget år 2013, tkr
Kommunala skolan

Omställningskostnader, övertalighet

2 000

2 000

2 000

Lärarlegitimation, nyutexaminerade lärare

830

830

830

Nationellt godkänd idrottsutbildning

740

740

740

Körkortsutbildning

210

100

100

IT-utveckling, 1till1 datorer

1 990

2 630

2 450

Kompensation löneökningar 2012

1 030

1 030

1 030

Fristående skolan

Externa avtal
Summa
Netto
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800

1 000

1 000

7 600

8 330

8 150

-2 700

-5 837

-9 131
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2.2.1.1 Elevutveckling under perioden, årselever
År
Kommunal skola, egna kommunen
Fristående skolan, egna kommunen

2014

2015

2016

1 661

1 538

1 506

186

230

225

Kommunal skola, annan kommun

66

64

59

Fristående skola, annan kommun

59

59

59

1 972

1 891

1 849

Summa
Not

I den kommunala skolan är 54 elever medräknade från annan kommun.

År

2014

2015

2016

Kommunal skola, egna kommunen

-99

-222

-254

Fristående skolan, egna kommunen

-35

9

4

Kommunal skola, annan kommun

7

5

0

Fristående skola, annan kommun

-5

-5

-5

-132

-213

-255

Summa
Not

I den kommunala skolan är 54 elever medräknade från annan kommun.

2.2.2 K om vux, vuxenutbildningen
GVN anhåller om ramtillskott på 170 tkr för kostnader i samband med kvalitetssäkring av nationella
prov. (Se avsnittet ”Statsbidrag”.)

2.2.3 Gotlands folkhögskola
Inget ramtillskott.

2.2.4 Lövsta landsbygdscentrum
Inget ramtillskott.

2.3 Taxor och avgifter
GVN följer de taxor som är beslutade i lag eller genom regionfullmäktige.

2.4 Kompensation för externa avtal
Några externa avtal i strikt mening som påverkar budget 2014 finns inte. Lagen om offentliga bidrag
på lika villkor ger däremot effekter som liknar avtal. Kompensationen för 2014 uppgår till 800 tkr.
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Investeringsförslag 2014-2018

Kategori (summan uttrycks i tkr)

2014

2015

2016

2017

2018

Maskiner, inventarier och läromedel

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

700

500

300

300

300

3 700

3 500

3 300

3 300

3 300

IT-kringutrustning, förvaltningsspecifikt
Summa

Maskiner, inventarier och läromedel avser den tilldelade potten. Med IT-kringutrustning menas här
att upprätthålla en likvärdighet i standard när det gäller den tekniska utrustningen i undervisningen för
elever och lärare oavsett skolform.

4

Uppdrag

Inga uppdrag finns att redovisa.

För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Per Edman
ordförande GVN

GVN 2013-04-16--17
Sida 82 av 91

Jan Holmquist
utbildningschef
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Ärendenr GVN 2013/33

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2013-04-08

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Personuppgiftsombud
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag till beslut

•
•

att kanslichef Solbritt Lindh utses till personuppgiftsombud för
Folkhögskolans enheter, och
att informatör My Monzón Preis utses till personuppgiftsombud för övriga
enheter inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen; KomVux,
Christopher Polhemsgymnasiet, Richard Steffengymnasiet, Elfrida
Andréegymnasiet och Lövsta.

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Detta innebär
att nämnden är den myndighet som behandlar personuppgifter i sin verksamhet
och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad uppgifterna ska
användas till. Ett personuppgiftsombud kan hjälpa den personuppgiftsansvarige att
uppfylla lagens krav.
I 3 § personuppgiftslagen (PuL, 1998:204) definieras personuppgiftsombudet som:
den fysiska person, som efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, självständigt
ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.

De bestämmelser som behandlar personuppgiftsombudet och dennes
arbetsuppgifter finns i 36, 37, 38, 39 och 40 §§ personuppgiftslagen.
Den som utser ett personuppgiftsombud slipper också skyldigheten att anmäla vissa
behandlingar av personuppgifter till Datainspektionen och minskar därigenom sin
administration.
Läs mer i Datainspektionens broschyr här:
www.datainspektionen.se/Documents/faktabroschyr-personuppgiftsombudet.pdf.
Jan Holmquist
Utbildningschef

Helena Wottle
Handläggare

Beslutet ska expedieras till:
Solbritt Lindh
My Monzón Preis
GVF ledningsgrupp
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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
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Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

REG-ON GOTLAND
2013-02-22
Registraturen

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Avbryt flytten av gy. skolans snickeriutb. från särskilt
anpassade lokaler med utrustning till mindre lokaler
med sämre utrustning. Utnyttja i stället bef. lokaler
och utr. för ökade utbildningsinsatser. Se bilaga
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Att flytta från särskilt anpassade lokaler till mindre i
samma fastighet innebär förhöjda kostnader för flytt
och anpassningar samtidigt som den för 5 år sedan
köpta sammanhållna utrustningen splittras genom
planerad försäljning. En försäljning skulle förhindra
nuvarande och framtida satsning på utb. inom gy..
komvux och ev. uppdragsutbildningar. Se bilaga.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

f*]
j l

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokfbrd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan ledj-till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

iVarnnteckr/irW

2013-02-18

^~

Ni., /

/

(M vt U C i ^~-TO£l L (1 (_
Namnförtydliganfie

Freddy Siriand
Adress

Planetgatan 9
Postadress

621 41 Visby
Lsirland@hotmail.com

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Bilaga till medborgarförslag att avbryta flytten av snickeriutbildningen inom GVN:s
gymnasieverksamhet.

Kostnader för planerad flytt

Kostnaderna för den planerade flytten från gymnasieskolans särskilt anpassade och väl fungerade
lokaler med komplett snickeriutrustning kommer att öka för regionen om flytten genomförs. GVN
kan säkert sänka sina hyreskostnader men hyreskostnaden kommer i stället att flytta från ett
kostnadsställe till en annat inom regionen ex. vis. till TKN som ansvarar för regionens lokaler. Om
lokalen inte längre skall användas till det som den är avsedd för är det troligt att verkstadslokalerna
för snickeri behöver anpassas på nytt för att kunna användas för annan verksamhet. Lokalens
nuvarande hyra med kostnaden för behövlig investering i verksamhetsanpassning som renderar
ytterligare hyreskostnadshöjning tillsammans med flyttkostnaden till lokaler som i sin tur kommer att
behöva verksamhetsanpassas och hyreshöjas innebär ytterligare fördyring vad avser investeringar
och driftkostnader, l stället för en besparing blir resultatet en kostnadsökning samtidigt som en väl
fungerande snickeriverkstad för utbildning upphör. Om samma standard på lokal och utrustning i
ett senare skede skulle behöva anordnas kommer det att behöva genomföras till kraftigt ökade
kostnader för lokaler och nya betydligt dyrare maskiner.

Användning av verkstadslokalen för snickeriutbildning

l stället för att genomföra kortsiktiga åtgärder för att sänka hyreskostnaden för den egna
verksamheten inom GVN kan regionen som helhet se lokalerna och utrustningen som en tillgång i
nuläget och i framtiden. Lokalerna skulle kunna bidra till utökad utbildning av snickare på ön. Kanske
inte bara genom gymnasieskolans utbildningsprogram utan även genom särskilda insatser genom
komvux och uppdragsutbildningar genom företag (byggföretag och liknande) samt beställningar
genom arbetsförmedlingen. Kanske ett sätt att som region ta det delansvar man har i att bidra till
åtgärder för att förbättra situationen för arbetslösa och samtidigt ge meningsfull utbildning för
framtida behov inom snickeri och byggsektorn.

2013-02-18
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PROTOKOLL
Region fu llmäktige

2013-03-25

Rf § 28
Medborgarförslag; nya
Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Sigrid Berling Erikssons medborgarförslag om lekplats på
gräsmattan vid Södertorgs västra del.

RS 2013/109
2013-02-19

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Freddy Sirlands medborgarförslag om att avbryta flytten av
gymnasieskolans snickeriutbildning.

RS 2013/115
2013-02-22

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Göran Bergmans medborgarförslag om förlängning av trottoarer
från ÖoB vid Järnvägsgatan till Östra Hansegatan. (Inkom 201303-01) RS 2013/136
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Regionfullmäktiges beslut
• I enlighet med presidiets förslag.
Expedieras:
Berörda nämnder, Förslagsställarna

Justerande:
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Utdragsbestyrkande:

RS 2013/136
2013-03-01

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Samverkansgrupp

Samverkansprotokoll

Extra sammanträde nr 5/2013
2013-04-08
Plats:
Tid:

GVF:s lokaler, Visborg
14:00 – ca 16.50

Deltagare:
För arbetsgivaren

För arbetstagarna

Utbildningschef
Stabschef
Sekreterare

Jan Holmquist
Alf Nilsson (§§ 28 och 29)
Eva Edin

Lärarförbundet

Håkan Myhrbäck (justerare) och Malin
Liljeborg
Rosita Sundh (justerare)
Åsa Akre
Anders Stoltz

Lärarnas Riksförbund
SFHL
Skolledarna
Inte närvarande

Kommunal
Vision
SFHL
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Skolledarna

Vivianne Calmén och Anders Gustafsson
Jane Lindström
Anna Olofsdotter-Engström och Ylva
Gottberg
Håkan Myhrbäck
Peter Lerman
Rolf Andersson

§ 28
Samverkansmöte 2013 03 11
Inga särskilda noteringar gjordes.
§ 29
GVN 2013 04 16 och 2013 04 17
Jan Holmquist och Alf Nilsson redogjorde för de ärenden som hanteras av nämnden 2013 04 16 och
2013 04 17.
Lärarnas Riksförbund framförde att man starkt ifrågasätter tecknandet av avtal med Kulturskolan för
att bedriva teaterutbildning för gymnasieskolans elever och att detta inte är en bra personalpolitik sett
till hela Region Gotland.
Lärarnas Riksförbund påtalade att ordet ”produktivitet” i förslaget till strategisk plan och budget kan
upplevas provocerande och därför bör bytas till t ex ”optimera resursanvändandet”. Jan Holmquist
svarar att ”produktivitet” är det ord som används i samtliga löneavtal och därför borde vara
accepterat. Han kommer att informera GVN om Lärarnas Riksförbunds hållning för en eventuell
omformulering av skrivningen.
Inga särskilda övriga noteringar gjordes vid mötet.

Notering efter sammanträdet: Lärarförbundet bifogar en särskild skrivning till protokollet riktad till
GVN inför beslut om strategisk plan och budget 2014 -2016.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Samverkansgrupp

Samverkansprotokoll

§ 30
Gymnasieskolans lokalförsörjning
Jan Holmquist informerar om den planerade organisationen inför ombyggnation och evakuering av Fhuset, där skyddsombud deltar i samtliga grupperingar. Samverkansgruppen enas om att det formella
samverkansförfarandet inför kommande beslut som gäller evakueringen sker inom ramen för den s k
handlingsplanegruppen (en av aktuella grupper), men att GVFs samverkansgrupp även
fortsättningsvis får aktuell information.
GVF bedömer att en evakuering inte är praktiskt genomförbar förrän till halvårsskiftet 2014. Vad gäller
användandet av Björkanderska huset som alternativ lokal har regionledningen avvisat förslaget. Dock
har GVN uppdragit åt förvaltningen att fortsätta att se över alternativa lokallösningar inom det
lokalbestånd som GVF förfogar över, vilket kan påverka organisationen vad gäller lokalerna i norra
Visby.
Beslut i frågan om ombyggnation, evakuering och projektorganisation gällande F-huset förväntas av
Regionstyrelsen den 30 april.

Notering efter sammanträdet: Vision har inga invändningar mot det föreslagna förfaringssättet
gällande den formella samverkansprocessen.
§ 31
Handlingsplaner; medarbetarenkät och SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)
Eva Edin delade ut de kompletterande handlingsplaner som inkommit från verksamheterna sedan
förra mötet. Samverkansgruppens ledamöter uppmanas att återkomma med eventuella synpunkter m
a a verksamheternas handlingsplaner vid nästa sammanträde. Eva Edin ser också över behovet av att
sammanställa aktiviteter som kan anses vara förvaltningsövergripande i en gemensam plan, samt följa
upp motsvarande plan för 2012.
§ 32
Ny gymnasieorganisation
Jan Holmquist redogjorde för det fortsatta arbetet med att utforma ett förslag över en ny organisation
för den kommunala gymnasieskolan. Beslutsprocessen är framskjuten och GVN förväntas nu fatta
beslut angående antal skolor vid sammanträdet i juni. Anledningen till detta är ett nytt förslag
gällande rektorsorganisationen, som bör diskuteras i samverkansgrupp, ledningsgrupp samt i den s k
verksamhetsgruppen, innan utbildningschefen formulerar ett förslag till nämndbeslut.
Skolledarna informerar om att det saknas en samsyn gällande rektorsorganisationen hos berörda
skolledare.
Lärarnas Riksförbund påtalar att en riskbedömning ska göras inför organisationsförändringar i enlighet
med SAM. Arbetsgivaren bekräftar detta, men påtalar att diskussionerna först behöver föras i de olika
grupperna. Samverkansgruppen enas om att en riskbedömning tillförs förslaget till beslut och
diskuteras vid samverkansgruppens möte den 3 juni.
Lärarförbundet framför vikten av att den delen av gymnasieskolan vars lokaler även fortsättningsvis
kommer att finnas i norra Visby inte ”glöms bort” vad gäller arbetet med att forma gymnasieskolans
stödorganisation.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Samverkansgrupp

Samverkansprotokoll

§ 33
Gymnasielärares arbetsmiljö
Samverkansgruppen enades om att träffas tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp för att
diskutera det fortsatta arbetet m a a den kartläggning av gymnasielärarnas arbetsmiljö som gjorts
inom respektive gymnasieskola. Ambitionen är att kartläggningen ska resultera i konkreta åtgärder för
att förbättra upplevelsen av arbetsmiljön.

Inbjudan till detta tillfälle kommer i särskild ordning.

§ 34
Seminariedag för samverkansgrupper den 29 april
Eva Edin vidareförmedlar en inbjudan till samverkansgruppens ledamöter gällande ett s k CSKseminarium den 29 april. Denna gång är temat hälsa och salutogent förhållningssätt i arbetslivet.
Deltagandet anmäls direkt till Ledningskontoret.

§ 35
Förstelärare m m
Eva Edin informerar om att information nu kommat från Skolverket angående bidragsbelopp för
inrättande av bl a förstelärare till Region Gotland, samt hur förslaget som de fackliga företrädarna fick
vid informationen den 2 april gällande GVF ser ut; ersättning för de två befintliga lektoraten, samt
nyinrättande av två (eller tre, beroende av fördelningen av bidrag mellan BUF och GVF) förstelärare
med tydliga nya uppdrag kopplade till generell pedagogisk kompetens. Förslaget angående inriktning
är framtaget av förvaltningens ledningsgrupp, med bästa nytta för verksamheten som utgångspunkt.
Lärarnas Riksförbund önskar att frågan hanteras i särskild ordning och att arbetet ska vara
förutsättningslöst, d v s utan styrning av den av arbetsgivaren tänkta inriktningen. Arbetsgivaren
återkommer med förslag till hantering.

Notering efter sammanträdet: Samverkansgruppens representanter för Lärarförbundet, som inte
deltog vid informationsmötet den 2 april, har fått information om aktuella länkar till Skolverkets och
SKLs hemsidor.

§ 36
Seminariedag för chefer den 5 april
Samverkansgruppen diskuterade förutsättningarna för deltagandet i seminariet på temat lärares
arbetstider som anordnades den 5 april, där Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet den 2 april
skriftligt yrkade om deltagande, vilket arbetsgivaren avslog. Lärarfacken hävdade att en seminariedag
på detta tema utan fackligt deltagande skapar misstroende bland medlemmarna, medan arbetsgivaren
hänvisade till att denna typ av seminarium där gemensamma frågor diskuteras är en naturlig del av
arbetsgivaransvaret.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Samverkansgrupp

Samverkansprotokoll

§ 37
Avslutning
Mötet avslutades.

Vid protokollet

Justering

Datum:

Datum:

Eva Edin
Sekreterare

Jan Holmquist
Ordförande

Datum:

Datum:

Håkan Myhrbäck
Lärarförbundet

Rosita Sundh
Lärarnas Riksförbund

Datum:

Datum:

Åsa Akre
SFHL

Anders Stoltz
Skolledarna
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2013-04-04

Skrivelse till GVN/GVNau

Inför strategisk plan och budget 2014-2016

För att säkra hög kvalitet i gymnasie- och vuxenutbildning, finns inga möjligheter att lägga några
sparbeting på läraruppdraget.
För att behålla och rekrytera lärare – kärnämneslärare, yrkeslärare och skolledare i framtiden, måste goda
villkor och förutsättningar ges, både arbetsmiljö- och lönemässigt.
För att parera de år med färre elever måste planering ske så att övertalighet undanröjs för lärare.
Skolan i alla dess former är en stor bidragande del för hela Gotlands utveckling i framtiden.

För Lärarförbundet, avdelning Gotland
Gunnel Ahlgren, ordförande

Lärarförbundet vill med kampanjen "Allt börjar med en bra lärare"
visa hur betydelsefulla lärare är för barn och ungdomar. Vilken
är din bästa lärare? Berätta på http://www.alltborjarmedenbralarare.se
Lärarförbundet har 230 000 medlemmar och hos oss är alla lärare och
skolledare från förskola till högskola välkomna. 75% av alla lärare är
medlemmar i Lärarförbundet vilket gör oss till en stark röst inom skolans
område.
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