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Ärendenr GVN 2010/78

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2013-05-23

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Fastighetsskötsel
GVN §145 2011-12-21
GVN §62 2012-06-13
GVN §84 2012-10-10
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningschefen föreslår att:
• Fastighetsskötseln på Säveområdet fortsatt bedrivs av
teknikförvaltningens fastighetsförvaltningsavdelning (TKF/FFA).
• Kontinuerlig utvärdering av föreslagna förbättringsåtgärder sker i
dialog med skolorna under ht 2013.
Bakgrund

Med anledning av att det de senaste åren uppfattats att fastighetsskötseln på
Säveområdet inte motsvarat förväntningarna beslutade GVN den 10 oktober
2012 att ge förvaltningen följande uppdrag.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar
• att den inre fastighetsskötseln i gymnasieskolans lokaler på
Säveområdet ska övertas av gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen från teknikförvaltningen,
• att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vilka avtal och andra villkor
som gäller i de aktuella lokalerna, samt
• att ge förvaltningen i uppdrag att sammanställa ett förslag till
förändrade villkor för fastighetsskötsel för gymnasieskolan att
genomföra höstterminen 2013.
I januari 2013 kontaktades GVF av TKF/ FFA med anledning av uppdrag
enligt ovan. TKF ville innan detta uppdrag genomfördes ges möjlighet att se
över sina rutiner i samråd med GVF för att försöka komma tillrätta med det
missnöje som uppstått. Under början av april kallades skolledare och
försörjningsansvarig GVF till möte med TKF/FFA där ett antal åtgärder
presenterades.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2010/78

Region Gotland

I huvudsak fanns förslag på följande förbättringsåtgärder:
- Återkoppling och kvittens på lagda felanmälningar.
- Återkoppling på utförda arbeten.
- Information till GVF kring FFA:s organisation, kontaktpersoner och
uppgifter.
- En tydlig plan för regelbundna möten skola/FFA.
Bedömning

Förvaltningen bedömer tillsammans med skolledarna för berörda skolor att de
åtgärder som TKF/FFA presenterade svarar upp mot de delar som tidigare
riktats kritik emot. Man gör vidare bedömningen att TKF/FFA under
kommande läsår skall ges möjlighet att fortsätta sitt förbättringsarbete och
fortsatt ha ansvaret för fastighetsskötseln men att det sker utvärdering av
servicen kontinuerligt .

Jan Holmquist
Utbildningschef
Mats Lagerqvist
Handläggare
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Ärendenr GVN 2013/49

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2013-06-05

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Enhet för arbetsmarknadsfrågor
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningschefen föreslår att:
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) tillstyrker
regionstyrelsens förslag att GVN fr o m 2014 ansvarar för en
arbetsmarknadsfunktion som organiserar de praktikplatser som Region
Gotland i en överenskommelse med Arbetsförmedlingen avser att
tillhandahålla. Nämnden tilldelas för detta uppdrag en ramförstärkning
med 1 263 000 kronor fr o m 2014, under förutsättning av
regionfullmäktiges beslut.
• GVN ger gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag att
organisera beslutad verksamhet, i samarbete med ledningskontoret.
Bakgrund

Regionstyrelsen har givit ledningskontoret i uppdrag att återkomma med
förslag på insatser som förbättrar möjligheten för fler gotlänningar till egen
försörjning genom bland annat ökad kompetens (2011-10-27 §287).
Ledningskontoret har därefter uppdragits att ta fram förslag till avtal med
Arbetsförmedlingen om praktikplatser samt föreslå organisation och resurser
för uppdraget.
Avtalet ska ingås mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen 2013-09-01
och innebär att ca 95 nytillkomna praktikplatser ska finnas tillgängliga för hos
Arbetsförmedlingen inskrivna arbetssökande. Till detta tillkommer redan
befintliga 70 sysselsättningsplatser och 46 OSA- platser som fram till nu har
reglerats i ett avtal mellan socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. De
befintliga platserna föreslås ingå i det nya avtalet.
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Region Gotland

Från det att avtalet med Arbetsförmedlingen träder i kraft, 2013-09-01, till
årsskiftet 2013/2014 föreslås verksamheten hanteras av gymnasie- och
vuxenförvaltningen och socialförvaltningen gemensamt i projektform med
projektledning av Ledningskontoret.
Att sammankoppla arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning är konstruktivt
och möjliggör öppningar för personer som vill studera. Inom gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen har man erfarenhet av att arbeta med unga som
står utanför arbetsmarknaden. Att ha tillgång till studie- och yrkesvägledare för
alla praktikanter underlättar individuell planering för långsiktigt hållbara
lösningar för varje deltagande person.

Jan Holmquist
Utbildningschef
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PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 146
Au § 144

Rapport. Egen försörjning
RS 2012/317

- Regionstyrelsen 2011-10-27, §287
- Ledningskontoret 2013-04-22 , praktikplatser
- Ledningskontoret 2013-04-22, handlingsplan

Regionstyrelsen gav, i oktober 2011, ledningskontoret i uppdrag att återkomma med
förslag på insatser som förbättrar möjligheten för fler gotlänningar till egen
försörjning genom ökad kompetens. Ledningskontoret har även fått i uppdrag att ta
fram förslag till avtal med Arbetsförmedlingen om praktikplatser samt föreslå
organisation och resurser för uppdraget.
Ledningskontoret har presenterat en handlingsplan för förbättrade möjligheter till
egen försörjning. I denna finns insatser som planeras och genomförs under 2013.
Kontoret har i denna föreslagit att ett avtal träffas med Arbetsförmedlingen med start
den 1 september 2013, på ett år och därefter löpande med en månad i taget. I detta
avtalas om att 95 praktikplatser ska finnas tillgängliga, för på Arbetsförmedlingen
inskrivna arbetssökande. Till detta avtal tillfogas 116 befintliga OSA-platser
(offentligt skyddat arbete), som tills nu har avtalats mellan socialförvaltningen och
Arbetsförmedlingen.
Kontoret föreslås att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får ansvara för
administration, m.m. från och med 2014. Under en övergångsperiod från avtalets
träffande i september 2013 till årsskiftet hanteras praktikverksamheten av gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden gemensamt under projektledning
av ledningskontoret. Finansiering bedöms efter beräknade kostnader och intäkter
uppgå till en nettokostnad på 1 263 000 kronor för 2014.
Ledningskontoret har bedömt att arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning
sammankopplas ”är konstruktivt och möjliggör öppningar för personer som vill
studera. Inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har man erfarenhet av
att arbeta med unga som står utanför arbetsmarknaden. Att ha tillgång till studie- och
yrkesvägledare för alla praktikanter underlättar individuell planering för långsiktigt
hållbara lösningar för varje deltagande person”.
forts.

Justerande:
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Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § forts
Au § 144

Ledningskontoret föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag
att ansvara för en arbetsmarknadsfunktion som organiserar praktikplatser som i en
överenskommelse träffats med Arbetsförmedlingen.
Not. Det nya ansvaret kommer att införas i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglementet efter att de fattat beslut om ev. övertagande av uppdraget.
Regionstyrelsens beslut
•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att ansvara för en
arbetsmarknadsfunktion som organiserar de praktikplatser som Region Gotland i
en överenskommelse med Arbetsförmedlingen avser att tillhandahålla. Detta
gäller under förutsättning att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker
förslaget.

•

Nämnden tilldelas för detta uppdrag en ramförstärkning med 1 263 000 kronor
från och med 2014.

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med
lägesrapport avseende ”Handlingsplan för förbättrade möjligheter till
egenförsörjning”, till budgetavstämningen hösten år 2013.

Expedieras:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Justerande:
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Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2012/317

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Therese Kullåker

Datum 22 april 2013

Regionstyrelsen

Förbättrade möjligheter till egen försörjning genom
avtal med Arbetsförmedlingen om praktikplatser
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att ansvara för en
arbetsmarknadsfunktion som organiserar de praktikplatser som Region
Gotland i en överenskommelse med Arbetsförmedlingen avser att
tillhandahålla. Nämnden tilldelas för detta uppdrag en ramförstärkning med
1 263 000 kr från och med 2014.
Bakgrund

Regionstyrelsen har givit Ledningskontoret i uppdrag att återkomma med
förslag på insatser som förbättrar möjligheten för fler gotlänningar till egen
försörjning genom bland annat ökad kompetens (2011-10-27 §287).
Ledningskontoret har därefter uppdragits att ta fram förslag till avtal med
Arbetsförmedlingen om praktikplatser samt föreslå organisation och resurser
för uppdraget.
Ny organisation för praktikplatser enligt avtal med
Arbetsförmedlingen

Ett avtal ska ingås mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen den 1
september 2013 där ca 95 nytillkomna praktikplatser ska finnas tillgängliga för
hos Arbetsförmedlingen inskrivna arbetssökande. Till detta tillkommer redan
befintliga 116 OSA- platser och sysselsättningsplatser som fram till nu har
reglerats i ett avtal mellan Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. De
befintliga platserna föreslås ingå i det nya avtalet.
Avtalet föreslås till en början skrivas för ett år, för att därefter löpa en månad i
sänder. I avtalet bör reglera rutiner för samarbetet mellan Region Gotland och
Arbetsförmedlingen, reglera konsekvenser i händelse av upplösning av avtalet,
ett ungefärligt antal praktikplatser inom olika arbetsträningsformer, villkor för
ersättning samt en uppgörelse mellan fackliga organisationer,
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Region Gotland

Arbetsförmedlingen och Region Gotland om villkoren kring avtalet. Avtalet
planeras lämna utrymme för en viss rörlighet när det gäller såväl behov som
tillhandahållande av praktikplatser för att kunna anpassas efter ändrade
förutsättningar hos endera parten.
Ledningskontorets förslag är att en ny enhet inom Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen får uppdraget att ansvara för administration,
handledning, vägledning, samordning och uppföljning av praktikverksamheten.
I uppdraget ingår att vara kontaktvägen in för Arbetsförmedlingen, att ha en
övergripande bild av tillsatta och lediga praktikplatser inom regionens
förvaltningar samt ta regionens interna kompetensförsörjningsbehov i
beaktande vid diskussion om lämpliga placeringar. Vidare att samordna vid
påbörjande och avslutande av praktikplats, stötta och handleda personer i
praktik, stötta handledare på enheter samt regelbundet följa upp samarbetet
med Arbetsförmedlingen på en övergripande nivå. Enheten bedöms behöva
bestå av 4,0 heltidstjänster.
Finansiering

Kostnader:
Lön och sociala avgifter
Kostnad för lokal och utrustning
Drift (arbetsresor, kompetensutveckling,
informationsarbete mm)
Verksamhetskostnader i samband med praktik
(eventuell handledarersättning, arbetskläder, dator, utrustning)
Summa kostnader:

2 213 000
400 000
300 000
1 800 000
4 713 000

De anordnarbidrag som medföljer praktikplatserna från Arbetsförmedlingen
och kommer Region Gotland tillhanda beräknas, baserat på dagens
ersättningsnivåer och uppskattat antal platser, under ett år kunna uppgå till
mellan ca 2,2- 2,8 mkr.
Intäkter
Anordnarbidrag Arbetsförmedlingen
Delfinansiering, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Delfinansiering, Socialnämnden
Summa intäkter:

2 500 000
500 000
450 000
3 450 000

Resursbehov:

1 263 000

För att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete föreslås den nya enheten
finansieras av både anordnarbidrag men även till stor del av Region Gotlands
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2012/317

Region Gotland

egna medel. Skälet är att intäkterna från Arbetsförmedlingen kan förändras
utifrån varierande behov av olika praktikplatser.
Bedömning

Att sammankoppla arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning är konstruktivt
och möjliggör öppningar för personer som vill studera. Inom Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen har man erfarenhet av att arbeta med unga som
står utanför arbetsmarknaden. Att ha tillgång till studie- och yrkesvägledare för
alla praktikanter underlättar individuell planering för långsiktigt hållbara
lösningar för varje deltagande person.
Från det att avtalet träder i kraft, 1 september 2013, till årsskiftet 2013/2014
föreslås praktikverksamheten hanteras av Gymnasie- och vuxenförvaltningen
och Socialförvaltningen gemensamt i projektform med projektledning av
Ledningskontoret. Från och med den 1 januari 2014 föreslås ansvaret
överföras till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Ledningskontoret

Per Lindskog
Regiondirektör
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Ärendenr RS 2012/317

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Therese Kullåker

Datum 22 april 2013

Regionstyrelsen

Handlingsplan för förbättrade möjligheter till egen
försörjning
Bakgrund

Regionstyrelsen har givit Ledningskontoret i uppdrag att återkomma med
förslag på insatser som förbättrar möjligheten för fler gotlänningar till egen
försörjning genom bland annat ökad kompetens (2011-10-27 § 287).
Insatser för förbättrade möjligheter till egen försörjning

Nedan presenteras insatser som planeras och genomförs under 2013.
Workshop arbete och studier

Mot bakgrund av en ökning av både arbetslöshet och behov av
försörjningsstöd upplevdes en önskan om att gemensamt skapa en bild av
situationen och åtgärdsbehov. Den 22 april hölls därför en workshop under
ledning av Ledningskontoret där Regionledningen samt Socialnämndens och
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden presidier och förvaltningsledningar
deltog kring ämnet Arbete och studier. Målet för workshopen var att identifiera
och lista åtgärder och ansvar inför resterande 2013 och 2014.
Regionala uppdrag för arbete och studier 2013

I samband med den ovan presenterade workshopen identifierades tre uppdrag
att arbeta vidare med under 2013. Uppdragen är:
Tidiga insatser vid arbetslöshet
Regiondirektören gav LK följande uppdrag att:
- Inventera möjligheten till insatser under dag 0- 90 för ungdomar.
Studera exempel från andra kommuner/regioner samt bevaka
utredningen om ”Unga som varken arbetar eller studerar” och
nationella initiativ inom området.
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Ledningskontoret
Region Gotland

-

Att skapa ett regioninternt forum där arbetsmarknadsfrågor diskuteras
för en gemensam utgångspunkt och tydligare dialog med omgivande
aktörer samt att identifiera samverkansområden inom regionen.

Arbetsmarknadsorganisation
Regiondirektören gav LK i uppdrag att:
- Under våren 2013 ta fram underlag till ett avtal mellan
Arbetsförmedlingen och Region Gotland om arbetsträningsplatser.
- Ta fram förslag till placering av mottagarorganisation.
- Ta fram förslag till övergripande strategi och prioriterade åtgärder för
regionens arbetsmarknadspolitiska arbete under hösten 2013.
Flexibel situationsanpassad vuxenutbildning
Regiondirektören uppdrog åt utbildningschefen att:
- Föra dialog med omgivande aktörer i syfte att identifiera och möta upp
behovet av flexibla utbildningar, arbetsplatsförlagda utbildningar och
praktik för att underlätta för arbetssökande att komma in på den
reguljära arbetsmarknaden. Se över lärcentras uppdrag och roll i
samband med detta.
- Att kommunicera möjligheten till flexibel utbildning till arbetsgivare
och arbetssökande.
Avtal med Arbetsförmedlingen

Ett avtal planeras mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen med start
den 1 september 2013 där ca 95 nytillkomna praktikplatser finns tillgängliga för
hos Arbetsförmedlingen inskrivna arbetssökande. Till detta tillkommer redan
befintliga 70 sysselsättningsplatser. Finansiering finns också för 46 OSAplatser. 20 av de nytillkomna praktikplatserna kan komma att användas inom
de sysselsättning- och OSA- platser som fram till nu har reglerats i ett avtal
mellan Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen men planeras ingå i det
nya avtalet.
Ansvar för praktikverksamhet hos Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Ledningskontorets förslag är att en ny enhet inom Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen får uppdraget att ansvara för administration,
handledning, vägledning, samordning och uppföljning av praktikverksamheten.
Uppdraget föreslås gälla från januari 2014.
Projektorganisation ansvarar för praktikverksamheten hösten 2013

Från det att avtalet med Arbetsförmedlingen träder i kraft, 1 september 2013,
till årsskiftet 2013/2014 föreslås praktikverksamheten hanteras av Gymnasieoch vuxenförvaltningen och Socialförvaltningen gemensamt i projektform med
projektledning av Ledningskontoret.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2012/317

Region Gotland

Regional kompetensplattform

En handlingsplan för den långsiktiga kompetensförsörjningen på Gotland är
under framtagande. Bland de identifierade områdena finns frågor som rör
anställningsbarhet, att undvika avhopp från gymnasiet samt studie- och
yrkesvägledares roll.
Lägesrapport 2014

Ledningskontoret föreslår att ge Regionstyrelsen en lägesrapport och förslag på
ytterligare åtgärder med utgångspunkt i handlingsplanen under våren 2014.

Ledningskontoret

Per Lindskog
Regiondirektör
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Region Gotland
Program
Bygg- och anläggningsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
El- och energiprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet -bild och formgivning
Estetiska programmet -musik
Estetiska programmet -teater
Fordons- och transportprogrammet
Handels och administrationsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Naturbruksprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Sjöfartsutbildningen - däck
Sjöfartsutbildningen - maskin
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Anskod
BA
BF
EE
EK
ESBIL
ESMUS
ESTEA
FT
HA
HT
HU
NA
NB
RL
RXDAC
RXMAS
SA
TE
VF
VO

Platser
25
24
30
45
13
13
6
24
21
16
15
50
16
30
6
6
90
30
10
14
484

Prel (feb)
Beh
16
21
24
41
14
14
7
17
14
13
13
44
12
29
3
3
87
27
4
8
411

S
16
3
8
4
4
3
0
20
2
2
2
2
5
6
0
1
2
5
5
1
91

Avecklade utb.
Program
Anskod
Estetiska programmet -dans
ESDAN
Estetiska programmet -estetik och media
ESEST0S
Hantverksprogrammet - finsnickeri
HVFIN0L
Industritekniska programmet - driftsäkerhet och uINDRI0L
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Beh
2
10
1
2
15

S
1
3
1
1
6

Omval (maj)
Beh
S
21
13
21
4
28
7
43
4
13
4
16
2
6
0
13
20
18
2
13
2
14
2
44
2
15
6
33
7
2
1
4
1
95
1
25
5
5
11
9
4
438
98

Diff
Beh
5
0
4
2
-1
2
-1
-4
4
0
1
0
3
4
-1
1
8
-2
1
1
27

S
-3
1
-1
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
-1
0
6
3
7

Prognos
27,5
23
31,5
45
15
17
6
18
19
14
15
45
18
36,5
2,5
4,5
95,5
27,5
10,5
10
481

Fyllnad
100%
96%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
90%
88%
100%
90%
100%
100%
42%
75%
100%
92%
100%
71%
99%

Kö
2,5
1,5
2
4
2
6,5
5,5
0,5
24,5

Guteskolan Visby
Program
Hantverksprogrammet (frisör)
Naturbruksprogrammet (hund)
Samhällsvetenskapsprogrammet

Anskod
HVFRI-GUTE
NBDJU-GUTE
SA-GUTE

Platser
12
10
20
42

Prel (feb)
Beh
4
3
11
18

S
5
2
1
8

Omval (maj)
Beh
3
4
6
13

S
5
3
1
9

Diff
Beh
-1
1
-5
-5

S
0
1
0
1

Prognos
5,5
5,5
6,5
17,5

Fyllnad
46%
55%
33%
42%

Kö
-

Omval (maj)
Beh
S
2
4
2
0
2
1
2
2
3
1
4
1
3
0
1
1
1
0
20
10

Diff
Beh
-2
0
1
0
2
2
0
0
0
3

S
-1
-1
0
0
1
0
0
0
0
-1

Prognos
4
2
2,5
3
3,5
4,5
3
1,5
1
25

Fyllnad
20%
13%
50%
21%
50%
28%
15%
8%
4%
18%

Kö
-

Guteskolan södra
Program
Barn- o fritidsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiskt program - Bild o formgivning
Estetiskt program - Estetik och media
Estetiskt program - musik
Hantverksprogrammet - frisör
Naturvetenskapsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Uppdaterad: 2013-05-16/09:30
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Anskod
Platser
BF-GUTE S:A
20
EK-GUTE S:A
15
ESBIL-GUTE S:A
5
ESEST-GUTE S:A
14
ESMUS-GUTE S:A
7
HVFRI-GUTE S:A
16
NA-GUTE S:A
20
RL-GUTE S:A
20
SA-GUTE S:A
25
142

Prel (feb)
Beh
S
4
5
2
1
1
1
2
2
1
0
2
1
3
0
1
1
1
0
17
11

Ärendenr. 2013/87

Ledningskontoret

Handlingstyp Delårsrapport 1

Ulrika Jansson

Datum 13 maj

Delårsrapport 1/2013
Förslag till beslut i regionstyrelsen

Samtliga nämnder ska arbeta med inriktning mot ett positivt resultat vid årets slut.
Alla beslut ska innehålla ekonomiska analyser och konsekvenser för verksamhet och
driftbudget.
Regionstyrelsen ger särskilt uppdrag till
•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Socialnämnden att till
månadsrapporten i maj redovisa en detaljerad åtgärdsplan för att minimera
förväntat underskott vid årets slut.

•

Barn- och utbildningsnämnden och Tekniska nämnden att till månadsrapporten i
maj redovisa en detaljerad åtgärdsplan för att åstadkomma ett nollresultat vid årets
slut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden att till månadsrapporten i maj redovisa en
åtgärdsplan för att minimera personalkostnadsutvecklingen.

•

de förvaltningar som tillhör Regionstyrelsen om att tillsammans upprätthålla en
positiv budgetavvikelse om minst 7 mnkr.

Förslag till beslut i regionfullmäktige

Regionfullmäktige föreslås godkänna de av regionstyrelsen beslutade åtgärderna.
Bakgrund

Delårsrapporten omfattar perioden januari-mars och är i huvudsak inriktad på ekonomi.
Bedömningen av ekonomin bygger i huvudsak på de prognoser som nämnder/förvaltningar har gjort samt nya prognoser över skatter, statsbidrag och övriga poster
inom finansförvaltningen. I nämndernas/förvaltningarnas delårsrapporter görs också en
kort avstämning av samtliga perspektiv i respektive nämnds styrkort.
Sammanfattning

I delårsrapporten prognostiseras ett negativt resultat vid årets slut på -79 mnkr vilket innebär en avvikelse på -85 mnkr jämfört med det budgeterade resultatet som är +6 mnkr.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Prognosen för nämndernas nettokostnadsavvikelse mot budget uppgår till -25 mnkr. Fem
nämnder redovisar negativa prognoser, tekniska nämnden (-12 mnkr), gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (-7 mnkr), barn- och utbildningsnämnden (-3 mnkr), socialnämnden (-10 mnkr). En positiv prognos redovisas för ledningskontoret (+3 mnkr) och
serviceförvaltningen (+3 mnkr).
I april beslutade den kommitté inom Sveriges Kommuner och Landsting (RIPS
kommittén) som har till uppgift att följa ränteutvecklingen och svara för revidering av den
så kallade RIPS räntan, att en sänkning med 0,75 % är nödvändig.
För Region Gotland innebär beslutet en kostnadsökning på 60 mnkr vilket är medräknat i
årsprognosen1. Förändringen är att betrakta som en jämförelsestörande post och behöver
inte räknas in i balanskravsresultatet.
Investeringsbudgeten inklusive kompletteringsbudget uppgår till 464 mnkr. Årsprognos för
investeringsutgifterna uppgår till ca 416 mnkr.
De fem senaste åren har investeringsutgifterna uppgått till i snitt 293 mnkr. Om prognosen
på 416 mnkr stämmer finns en oro för bland annat likviditeten. Ledningskontoret bedömer
i dagsläget att prognosen är för hög men följer naturligtvis utvecklingen.

Resultaträkning, mnkr
Resultat

Prognos

Budget

Bokslut

jan - mars

2013

2013

2012

Intäkter

893

3 930

4 000

4 008

Kostnader

-1901

-7 874

-7 912

-7 798

Avskrivningar

-56

-226

-214

-223

Verksamhetens nettokostnader

-1 064

-4 170

-4 126

-4 013

Skatteintäkter

1 047

4 183

4 174

4 083

Finansiella intäkter

2

17

16

23

Finansiella kostnader

-25

-109

-58

-56

Årets resultat

-40

-79

6

37

Ledningskontorets bedömning

En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att nämnderna
klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Med anledning av underskottet i nämndsorganisationen år 2012 (-71 mnkr) och den årsprognos som nu gjorts som
pekar på ett underskott på 25 mnkr finns stor oro för nämndernas möjlighet att klara sitt
En nuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre räntan är och vice versa. Om man exempelvis ska betala ut
100 kronor om ett år, så räcker det att sätta av 95 kronor om räntan är 5 procent medan om räntan är 2
procent behöver man sätta av 98 kr, ju lägre ränta desto högre skuld.

1
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uppdrag inom budget. Hälso- och sjukvårdsnämndens årsprognos är osäker då det ännu
inte finns tecken på en avstannande kostnadsutveckling.
Det krävs stor återhållsamhet och genomförande av strategiska och strukturella förändringar för att regionen ska kunna bedriva sin verksamhet inom de ekonomiska ramar som
finns.

Sammanställning per nämnd, mnkr
Budget
jan- mars
Nämnd

Utfall Avvikelse
jan-mars jan-mars

Budget Prognos

Helårs-

Bokslut

2013 avvikelse

2012

2013

2013

2013

2013

49

46

3

166

159

7

15

5

5

0

23

22

1

3

ledningskontoret

45

43

2

143

140

3

7

serviceförvaltningen

-1

-2

1

0

-3

3

5

Tekniska nämnden

41

41

0

165

177

-12

2

40

41

-1

162

165

-3

1

teknikförvaltningen

1

0

1

3

12

-9

1

Byggnadsnämnden

5

6

-1

20

20

0

-1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

3

0

3

12

12

0

2

39

39

0

130

130

0

1

266

268

-2

1 058

1 061

-3

-12

73

75

-2

290

297

-7

-10

Socialnämnden

279

275

4

1 115

1 125

-10

-23

Hälso- och sjukvårdsnämnden

306

314

-8

1 228

1 228

0

-45

1 061

1 064

-3

4 184

4 209

-25

-71

Regionstyrelsen

varav
politikerorganisation

varav
samhällsbyggnadsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Summa
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Personal
Antalet anställda har ökat med 23 personer första kvartalet 2013 jämfört med årsskiftet.
Om man jämför antalet anställda med hur det såg ut 31 mars 2012 har antalet anställda
minskat med 95 personer. Kostnader för egen anställd personal perioden jan - mars 2013
har ökat med 3,2 %. Lönerevisionen motsvarar 2,6 %. Kostnaden har alltså ökat mer än
lönerevisionen trots att det skett en minskning av antalet anställda. Det finns stora skillnader mellan nämnderna. Sjuktalet ligger för perioden januari – februari i snitt på 5,8 %
jämfört med 5,2 % samma period förra året.
Jämförelse med 31 december 2012
2012-12-31

2013-03-31

Differens

5 501

5 483

-18

453

494

+41

5 954

5 977

23

2012-03-31

2013-03-31

Differens

5 546

5 483

-63

526

494

-32

6 072

5 977

-95

Tillsvidare anställda
Visstidsanställda
Summa
Jämförelse med 31 mars 2012

Tillsvidare anställda
Visstidsanställda
Summa

Trend antal anställda 2011-2013
6 300
6 200

6 072

6 100
6 039

6 000

5 954

5 977

5 900
5 800

Totalt inkl. visstid

5 700

Tillsvidare
5 546

5 600

5 501

5 529

5 500

5 483
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2013-03

2012-12

2012-09

2012-06

2012-03

2011-12

2011-09

2011-06

2011-03

2010-12
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Redovisning av nämndernas verksamheter och de åtgärder som
vidtagits för att få en ekonomi i balans
När månadsrapporten för februari behandlades i regionstyrelsen beslutades att

• Nämnderna ska fortsätta besparingsarbetet med inriktning att uppnå ett positivt
resultat vid årets slut.

• Vidtagna och planerade besparingsåtgärder för att uppnå positivt resultat 2013
redovisas i delårsrapport 1 2013.

Nedan följer en redovisning av vilka åtgärder nämnderna vidtagit för att nå en ekonomi i
balans vid årets slut och väsentliga händelser som främst påverkat ekonomin under perioden.
Regionstyrelsen, +7 mnkr
Ledningskontoret, +3,3 mnkr

Ledningskontorets årsbudget är 142,6 mnkr och årsprognosen beräknas uppgår till 139,3
mnkr. Den positiva avvikelsen beror på att bufferten på 1,4 mnkr troligen inte behöver
utnyttjas, det finns vakanta tjänster på kontoret samt att anslag för partistöd, strategisk utbildning och medlemsavgifter inte kommer att utnyttjas helt.
Investeringsbudgeten uppgår till 36 mnkr och prognosen beräknas till 34 mnkr.
Politikerorganisationen, +0,8 mnkr

Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för anslagen för
regionfullmäktige, regionstyrelsen, revision, överförmyndarnämnd, patientnämnd och valnämnd. Årsbudget är knappt 23 mnkr och årsprognosen beräknas till 22,2 mnkr. Det
väntade överskottet hänförs i huvudsak till anslagen för regionfullmäktige och regionstyrelse.
Serviceförvaltningen, +3 mnkr

Serviceförvaltningen är en resultatenhet vilket innebär att förvaltningen helt finansieras av
de kunder förvaltningen har. Den budgeterade omslutningen är 498 mnkr och prognosen
beräknas till 495 mnkr.
Serviceförvaltningen har inför 2013 effektiviserat verksamheten motsvarande ca 10 mnkr
och förvaltningen har avsatt en buffert på 3 mnkr. Nuvarande prismodell skapar inlåsningseffekter vilket ger ett ansträngt ekonomiskt läge och ett intensivt arbete för att klara
ekonomin utan att ta bufferten i anspråk pågår.
I budget 2013 finns ett sparbeting på IT-tele kostnader i hela regionen på sammanlagt 5
mnkr. En del av besparingen har genomförts genom sänkta priser på vissa tjänster men 1,4
mnkr finns kvar på IT-tele avdelningen som ett avkastningskrav. ITT har startat arbetet
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med att ta fram en handlingsplan med aktiviteter för att uppnå besparingen. Eftersom aktiviteterna kan komma att påverka verksamheterna kommer dessa att förankras i ITstrategigruppen.
Fordonsorganisationen är under uppbyggnad och en trafikledare har anställts. En projektgrupp arbetar med att ta fram förslag på hur den beslutade besparingen på totalt 5 mnkr
ska genomföras
Antal tillsvidareanställda uppgår till 487 och antalet tidsbegränsat anställda är 48. Jämfört
med förra året har antalet tillsvidareanställda minskat med 17 personer och antalet visstidsanställda ökat med 9 personer. Anställningsstoppet 2012 är en av orsakerna till att andelen
tillsvidareanställda minskat samtidigt som antalet visstidsanställningar ökat.
Investeringsbudgeten uppgår till 23,3 mnkr och prognosen beräknas till 23,3 mnkr.
Tekniska nämnden, -12 mnkr
Samhällsbyggnadsförvaltningen, -3 mnkr

Den ekonomiska prognosen för tekniska nämndens verksamheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen visar på ett underskott med -2,7 mnkr. Underskott finns inom mark- och
stadsmiljö och samhällsbetalda resor.
Inom mark- och stadsmiljö prognostiseras underskott för parkeringsverksamheten med 1,5
mnkr samt för gator och vägar med 0,6 mnkr. För samhällsbetalda resor prognostiseras ett
underskott med 1,6 mnkr.
Investeringsbudgeten uppgår till 91,2 mnkr och investeringsutgifterna beräknas uppgå till
79,5 mnkr. Investeringsutgifterna i perioden uppgår endast till 10,6 mnkr vilket beror på att
investeringsverksamheten är säsongsberoende.
Teknikförvaltningen, -9 mnkr

Teknikförvaltningen är till allra största delen en resultatenhet där uppdragen finansieras via
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Förvaltningens samlade prognos pekar på ett underskott på 9 mnkr. Underskottet hänförs
framförallt till VA-verksamheten - 3 mnkr, skattefinansierade verksamheter som offentliga
toaletter, civilförsvarsanläggningar och strategiska vakanser -2,5 mnkr, gatu- och väghållning -2 mnkr, park -1 mnkr samt avfall -1,5 mnkr. Fastighetsförvaltningsavdelningen
beräknas få ett överskott på 1,5 mnkr.
Investeringsbudget inklusive kompletteringsbudget uppgår till 263,6 mnkr och årsprognosen beräknas uppgå till 229 mnkr. Investeringsutgifter i perioden uppgår till 25,6 mnkr.
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Åtgärdsplan för en budget i balans

•
•
•
•

Arbetsgrupp med TN:s presidium med fokus på att arbeta fram lösningar för
finansieringen av de skattefinansierade uppdragen
Diskutera uppdragens omfattning och ersättningsnivå med beställaren, samhällsbyggnadsförvaltningen.
Att pågående försäljningar av fastigheter och hamnar genomförs snarast
Prioritera planerade projekt för energieffektivisering

Byggnadsnämnden, 0 mnkr

Nämndens årsbudget är 20,3 mnkr och prognosen beräknas till 20,3 mnkr.
En uppföljning av bygglovärenden visar att de krav på handläggningstider som finns i PBL
inte klaras men att en förbättring skett sedan årsskiftet.
En översyn av taxan behöver göras för att få en bättre täckningsgrad och långsiktigt säkra
en ekonomi i balans.
Årsbudgeten för investeringar är 2,1 mnkr och investeringsutgifter uppgår i perioden till 0,5
mnkr. Årsprognosen beräknas till 2,1 mnkr.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, +0,5 mnkr

Nämnden har en verksamhet som är i ekonomisk balans. Årsbudgeten är 12,3 mnkr och ett
överskott väntas. Nämnden förväntas också klara buffertkravet.
Årsbudgeten för investeringar uppgår till 780 tkr och investeringsutgifterna uppgår i perioden till 27 tkr.
Kultur- och fritidsnämnden, 0 mnkr

Nämnden har en verksamhet som för närvarande är i ekonomisk balans. Det finns dock
pågående aktiviteter där det i dagsläget saknas kostnadstäckning vilket kan leda till ett
negativt resultat vid årets slut.
Ombyggnaden av Hemsebadet väntas bli klar under året.
Investeringsbudgeten uppgår till 3,2 mnkr exklusive beviljat tilläggsanslag (1 mnkr, RS §
241/2012) för renovering av löparbanorna på Gutavallen. Årsprognosen uppgår till 4,2
mnkr.
Barn- och utbildningsnämnden, -3 mnkr

Barn- och utbildningsnämnden har en årsbudget på 1 048 mnkr, dvs. drygt 1 miljard.
Nämndens helårsprognos pekar på ett underskott på 3 mnkr.
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Problemområden är att det fortfarande är svårt att rekrytera utbildade förskollärare till förskolan, att ämnesbehörigheten i grundskolan är svårare att tillgodose på enheter med få
pedagoger, att insatser för barn och elever med särskilt stöd ökar och att grundskolans svårigheter att hålla budget fortsätter.
Kostnaderna för skolskjutsorganisationen har under första kvartalet ökat från sammantaget
500 tkr till 725 tkr. Om den trenden håller i sig innebär det på årsbasis en kostnadsökning
på 600 – 700 tkr.
Nämnden ser en risk i att kostnaderna för årets lönerörelse överstiger den budgetkompensation som medgivits i ramarna. Om utfallet blir en procent över tilldelad ram innebär det
en kostnadsökning på 3-4 mnkr för nämnden räknat på personalkategorin förskole- och
grundskolelärare.
Skolområdena har svårigheter att klara grundskolan inom budget. Den sammanlagda årsprognosen pekar på ett underskott på 1,8 mnkr vilket ändå är en betydlig förbättring
jämfört med bokslutet då grundskolans resultat blev -12,3 mnkr.
Investeringsbudgeten är 11,4 mnkr. Investeringsutgifterna i perioden uppgår till 1,1 mnkr
och årsprognosen beräknas till 11,4 mnkr.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, -7 mnkr

Nämndens helårsprognos pekar på ett underskott på 6,8 mnkr.
Den största avvikelsen jämfört med budget ligger hos gymnasieskolan. Programpengen
som motsvarar den budgeterade kostnaden en kommun har för att kunna genomföra utbildningen, täcker inte den totala kostnaden för undervisning, lokaler, skolmåltider osv. Det
hänger ihop med minskat antal elever tillsammans med ett brett utbud av gymnasieutbildningar med små undervisningsgrupper per utbildning.
Övertalighetsprocessen inom förvaltningen fortsätter till följd av det minskade elevantalet,
elevernas preferenser vid gymnasievalet samt förändrade ekonomiska förutsättningar.
Överkostnader för övertalig personal under första kvartalet beräknas till 0,5 mnkr.
Ekonomisk effekt av begränsningar av utbildningsutbudet slår inte igenom förrän tre år
efter fattat beslut vilket gör det svårt att uppnå ekonomisk balans under innevarande år.
Nämnden beslutade i februari att finansiera ytterligare tio utbildningsplatser på allmänna
linjen vid Gotlands folkhögskola, som motsvarar studier på gymnasienivå och ger behörighet till högskolestudier. Pengarna tas ur det riktade ramtillskott på 1 mnkr som
regionfullmäktige tilldelat nämnden speciellt för vuxenutbildning och åtgärder för att hjälpa
långtidsarbetslösa att komma i arbete.
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Socialnämnden, -10 mnkr

Helårsprognosen efter första kvartalet uppgår till -10 mnkr.
Försörjningsstödets nuvarande kostnadsnivå är trots tillskottet på 10 mnkr i årets budget
inte finansierad fullt ut. Det saknas i nuläget 14 mnkr. Bedömningen är att dessa kostnader
inte kan klaras genom neddragningar i annan verksamhet.
Verksamhetsvolymerna varierar i takt med behoven och svängningarna kan snabbt ge stora
skillnader i prognoserna.
Den tidigare oroande utvecklingen inom äldreomsorgen med hög ökningstakt av både antal
brukare och antal timmar har avstannat. Volymerna är lägre under första kvartalet 2013 än
tidigare. Antalet utskrivningsklara har också minskat och de långa väntetiderna för att få en
plats i demensboende har minskat under första kvartalet.
Behovet av hemsjukvård ökar och omfattar betydligt mer arbete än vad som fanns med i
verksamhetens övertagande. Helårsprognosen ligger på – 3 mnkr.
Placeringskostnaderna för barn och unga är fortsatt höga och ryms inte inom budget. Den
ekonomiska prognosen bedöms i dagsläget till ett underskott på 12 mnkr.
Ett åtgärdsprogram för att få en budget i balans har beslutats av socialnämnden i samband
med årets budgetbeslut. Ekonomisk effekt av åtgärderna bedömdes till 17 mnkr för 2013.
Med dessa åtgärder fanns en möjlighet till ekonomisk balans. Det fanns däremot inget
utrymme för de volym- och kostnadsökningar inom hemsjukvården, försörjningsstödet
samt placeringar av barn och unga som årets tre första månader medfört.
Investeringsbudgeten är totalt 5 mnkr, investeringsutgifter i perioden uppgår till 233 tkr
och årsprognosen är 5 mnkr.
Hälso- och sjukvårdsnämnden, 0 mnkr

Hälso- och sjukvårdsnämnden beräknar att verksamheten ska vara i ekonomisk balans vid
årets slut. Detta är ett trendbrott och för att lyckas krävs att nedanstående strategi som
hälso- sjukvården antagit för 2013 kan genomföras.
•

Klara 80 procentsgränsen för både besök/behandling och operationer varje månad
för att därigenom ta del av kömiljarden.
Som enda landsting/region klarade Region Gotland gränserna för tillgänglighet till
operation/behandling både för januari och för februari. Det har gett en intäkt på
totalt 26,1 mnkr.

•
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Vara i framkant på andra nationellt utpekade områden som både gagnar patienter
och som kan ge intäkter i form av stimulansmedel. Exempelvis Bättre liv för sjuka
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äldre och patientsäkerhetssatsningen, sjukskrivningsmiljarden och Priosatsningen
inom psykiatrin.
•

Minska kostnaden för utomlänsvård med 20 mnkr jämfört med 2012.
Vid uppföljningen kan konstateras att kostnaden under årets tre första månader
ökat med 20 % (4 mnkr)

•

Minska arbetskraftskostnader, i begreppet ingår egen personal (tillsvidareanställda,
visstidsanställda, och timvikarier), konsulter och hyrpersonal. Fortsatt målsättning
är att minska behovet av hyrpersonal och istället anställa egen personal samt att genom bättre planering och framförhållning minska behovet av extra satsningar och
minimera behovet av konsulter.
Arbetskraftskostnaderna har ökat med 14,3 % (25 mnkr). Störst procentuell ökning
på hyrpersonal och konsultkostnader. Pga. förändrad redovisningsprincip för
semesterlöneskulden är utfallet inte helt jämförbart, men ökningen på hyrpersonal
och konsultkostnader är konstaterad.

•

Minska läkemedelskostnader
Kostnaden för rekvisitionsläkemedel har ökat med 2,6 % medan kostnaden för
förmånsläkemedel har minskat med 4,3 %. Totalt är minskningen är 1,5 %.

Resultatet för perioden januari – mars visar att ovanstående strategi ej slagit igenom helt
ännu. Om den kostnadsbild som finns under perioden januari-mars inte förändras kan ett
underskott på 29 mnkr förväntas.
Årsbudget för investeringar är 26,2 mnkr, investeringsutgift i perioden är 2,3 mnkr och
årsprognosen är 26,2 mnkr.
Patientnämnden, 0 mnkr

Budgeten för nämnden är i balans 2013.
Överförmyndarnämnden, 0 mnkr

Budgeten för nämnden är i balans för 2013.
Nämnden har under perioden fortsatt det utvecklingsarbete som påbörjats 2012 och sett
över delegationsordningen till kansliets tjänstemän och rutinbeskrivningar har upprättats.
Utvecklingsarbetet gör att kvaliteten på handläggning och beslut ökat markant. I ett flertal
handläggningsuppgifter krävs dock en större administration i varje ärende för att uppfylla
kvalitetskraven, i ett inledningsskede innebär detta att handläggningstiderna inte alltid uppnås. På sikt bör detta vända när alla rutiner setts över.
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Hej
Efter genomgång av ekonomin, för april månad, kan det i dagsläget inte ses något som förändrar GVN:s årsprognos på 6 770 tkr.
Fortsatt arbete med att anpassa organisationen till minskat elevtal pågår för fullt. Första omgången övertaliga som berörs är 8
anställda och avser 3,6 tjänster dessa beräknas vara avslutade i oktober månad. Omgång två har precis startat och är kopplat till
höstens organisation, utfallet av detta är i dagsläget svårt att uppskatta.
Fortsatt återhållsamhet och ett framåtsyftande arbete i enlighet med strategisk plan och budget 14-16 gäller för respektive
resultatenhet, se avsnitt 1.7.1 "Åtgärder för att få en budget i balans" sid 6-8.
Bilaga: Strategisk plan och budget 2014-16 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
MVH

Jimmy Söderström
Ekonomichef
E-post jimmy.soderstrom@gotland.se
Hemsida www.gotland.se/gvf
Tel: 0498-26 95 48
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Region Gotland
Regementsgatan 6, 621 81 Visby
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Pressmeddelande
Budget med stor osäkerhet
Publicerad 2013-05-14

Budget 2014: Värna välfärden och möta framtiden
Förutsättningarna
Förutsättningarna inför budgetarbetet präglas av stor osäkerhet och till synes begränsade möjligheter
till omfördelningar mellan nämnderna. Flera nämnder befinner sig redan i dagsläge i en svår situation
där stora ansträngningar görs för att hålla nuvarande budgetramar. På intäktssidan har vi fortfarande
inte fått klara besked från regeringen om vi kan räkna med en rättvisare skatteutjämning som skulle
ge Region Gotland omkring 70 MSEK. En omvärld där det finns stor osäkerhet kring den ekonomiska
utvecklingen ger även osäkerhet för vår region när det gäller framtida skatteintäkter.
En av de största utmaningarna inför framtiden är välfärdens finansiering där de ökande behoven
också innebär högre kostnader. De ökande kostnaderna innebär finansieringsproblem och där staten
allt tydligare lägger över ansvaret på regioner, kommuner och landsting. I de delar av landet med en
hög tillväxt, framförallt knutet till storstadsområdena, kan det finnas möjligheter att lösa detta medan
övriga landet, däribland Region Gotland, redan ser detta problem och som innebär uppenbara
svårigheter att erbjuda gotlänningarna den service de efterfrågar.
Arbete och utbildning utvecklar Gotland
Vi har tydligt fokus på arbete och utbildning i våra satsningar. Arbetslöshet är ett enormt resursslöseri.
Det vill vi mota, bland annat genom en arbetsmarknadsenhet som beräknas vara i gång tidigt 2014.
Enheten ska lägga särskilt fokus på att samordna insatser för fler i arbete, praktik eller utbildning.
Enheten kompletteras med en överenskommelse med Arbetsförmedlingen i syfte att optimera våra
respektive medel för fler i arbete. Vi fortsätter också att prioritera sommarjobb och offentligt skyddade
anställningar liksom extra medel till vuxenutbildning. Arbete ger tillväxt och frigör individen. I svåra
tider är det därför ännu viktigare att prioritera insatser för fler i arbete.
Att klara skolan är den bästa försäkringen mot ohälsa och utanförskap, det är en prioriterad uppgift
att förbättra resultaten i skolan, så att fler unga gotlänningar fullföljer en gymnasieutbildning.
Deltagandet i SKLs satsning på matematik och skolutveckling PISA 2015 är en viktig del av detta.
Regeringen prioriterar ner gymnasieskolan och sänker statsbidraget till Gotland med 8 mkr för nästa
år men vi ämnar inte lägga ut den besparingen på gymnasieskolan då vi anser att vi behöver en skola
med både bredd och kvalité och där även introduktionsprogrammen rustar för framtiden.
Vi har ett fortsatt fokus på näringslivsutveckling och ”Förenkla helt enkelt” med ett medvetet
långsiktigt arbete. Det är viktigt att fördjupa och utveckla samarbetet och tillvarata möjligheterna med
Uppsala Universitet Campus Gotland. En förutsättning för utvecklingen Gotland är att intensifiera
arbetet med markupplåtelser och bostadsbyggande.
Vi värnar välfärden
Vi tror inte att nya omfattande sparbeting till nämnderna kan klaras av utan drastiska försämringar
som vi är tveksamma till. Vi vill slå vakt om en god standard och ett brett utbud. Däremot behöver
verksamheterna fortsätta arbetet med att sänka kostnaderna och utveckla verksamheterna inför
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framtiden vilket fordrar kompetenta och engagerade medarbetare som är delaktiga i
verksamhetsutvecklingen. En viktiga förutsättning för att nödvändiga prioriteringar ska kunna göras
framöver är att verksamheterna, alltifrån rektorsområden till vårdcentraler, håller sin budget.
Vi ser ett behov av att fortsätta arbetet med effektivare lokalanvändning och ökad samverkan mellan
nämnderna. Vidare ser vi ett stort behov av nämndövergripande processer där särskilt samverkan
kring barn och äldre är i fokus.
När det gäller försörjningsstödet väntar vi in höstens budgetarbete för att precisera hur vi hanterar
Socialnämndens äskande om kompensation för skenande utgifter på grund av att fler människor
tvingas söka försörjningsstöd från regionen. Vår grundinställning är att ett stort tryck på
försörjningsstödet inte på ett orimligt sätt får tvinga fram besparingar på övrig verksamhet inom
socialtjänsten. Desto viktigare är det då att verkligen veta att vi har en optimal verksamhet som
förebygger till exempel dyra och oönskade placeringar av barn och unga där vi i jämförelse med andra
kommuner ligger högt. Att vi har tillräckliga och ändamålsenliga insatser för att hålla nere dessa
oönskade placeringar är därför väldigt viktigt. Barn är vårt samhälles viktigaste resurs.
Vid höstberedningen får vi reglera skolnämndernas ramar i förhållande till aktuella barn och
elevprognoser. Hälso- och sjukvårdens behov av ekonomiska resurser för att kunna arbeta utifrån
realistiska budgetförutsättningar behöver en djupare analys. Vi begär från alla nämnder att de ska
redovisa vad en budget utan nya tillskott skulle få för konsekvenser. Regionstyrelsen behöver redovisa
hur rationaliseringar skulle kunna frigöra resurser som kan omfördelas.
Långsiktiga investeringar
Investeringsplanen innehåller ett antal viktiga investeringar. Dels sådana som direkt relaterar till
verksamheternas behov och sådana som både minskar på regionens klimatpåverkan och samtidigt
skapar en bättre driftsekonomi. Vidare ökar vi anslagen för VA-verksamheten till 50 MSEK för
möjlighet till utbyggnad men även underhåll av ledningar och reningsverk.
Stora investeringsobjekt återfinns i en ny gymnasieskola, Västerhejde skola, idrottshallen samt lokaler
för psykiatrin.
Vi fortsätter vår satsning på energieffektiviserande åtgärder genom 15 MSEK på EPC-projektet. Vidare
avsätts 5 MSEK för avvecklingen av oljeberoende uppvärmning samt till reinvesteringar i effektivare
biobränsleanläggningar.
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UPPDRAG
Samtliga nämnder ges i uppdrag att till höstens budgetavstämning göra en konsekvensanalys av att
inga äskanden medges.
Regionstyrelsen ges i uppdrag att intensifiera arbetet med samordning och samverkan kring lokaler.
Regionstyrelsen ges i uppdrag att särskilt följa upp arbetet med hur kostnadskontrollen hanteras i
varje verksamhet.
Regionstyrelsen ges i uppdrag att se över kostnadsutvecklingen vad avser administration och styrning
i syfte att minska kostnaderna.
Regionstyrelsen ges i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, prioritera nämndövergripande
samordning inom områdena arbete och tillväxt, mest sjuka äldre, samt barn och unga.
Socialnämnden får i uppdrag att med stöd i evidensbaserad praktik optimera och kvalitetssäkra de
förebyggande insatserna i syfte att uppnå färre placeringar av barn och unga.
Regionstyrelsen ges i uppdrag att fokusera kvalitets- och utvecklingsarbetet i regionen.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

En samlad gymnasieskola
GVN AU §41 2013-05-29

Arbetsutskottet föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden:
1. att en samlad kommunal gymnasieskola på Gotland inrättas från den 1
juli 2014,
2. att utbildningschefen får i uppdrag att:
a. föreslå ett namn på den samlade gymnasieskolan efter dialog
med verksamhet och medborgare,
b. tillsammans med ledningsgruppen utforma en vision för
gymnasieskolan,
c. utforma en ledningsorganisation med rektorer och en
administrativ chef med en tydlig ansvarsfördelning mellan
befattningarna,
d. utforma en samlad och robust administrativ enhet som stöd för
rektorerna,
e. den nya organisationen medför en besparing med målet 3 000
tkr, samt
f. kontinuerligt återrapportera punkterna 2.c och 2.d under
utredningens gång.

Bakgrund

Den nuvarande gymnasieorganisationen med tre separata gymnasieskolor
Christopher Polhemgymnasiet (CPG), Richard Steffengymnasiet (RSG) och
Elfrida Andréegymnasiet (EAG) skapades 2000. De viktigaste motiven till
organisationsförändringen var att den samlade gymnasieskolan, Säveskolan,
befarades bli för stor när elevkullarna från 90-talets början skulle komma upp i
gymnasieåldern, men även behovet av att få profilera skolorna för att möta
konkurrensen från de fristående gymnasieskolorna var en viktig faktor.
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Idag har de stora elevgrupperna passerat genom gymnasieskolorna och
elevtalet har minskat från ca 2650 elever 2008 till nuvarande nivå innevarande
läsår på 1910 elever (årskurs 1-3). Minskningen fortsätter och den framtida
elevutvecklingen redovisas mer utförligt på sidan 5.
Den 1 juli 2011 infördes en ny gymnasieskola med 18 nationella program och
60 inriktningar. Den politiska ambitionen inför besluten om hur GY 2011
skulle utformas på Gotland var att behålla bredden i utbildningsutbudet genom
att erbjuda de utbildningsvägar som eleverna i den ”gamla” gymnasieskolan
hade tillgång till. Resultatet blev att 44 inriktningar erbjöds inför hösten 2011.
Med ett minskande elevtal, och därmed minskande ekonomiska resurser, blev
konsekvensen att gymnasieskolornas ekonomi urholkades och
förutsättningarna att hålla budget försämrades i motsvarande grad. Den
ekonomiska utvecklingen illustreras tydligt i tabellen nedan.

Resultat
CPG
EAG
RSG
IVT/IA

2008
-691
-137
203
186
-439

2009
-219
-76
-62
-1 053
-1 410

2010
-1 042
-549
-178
-374
-2 143

2011
-219
-879
-1 222
-1 225
-3 545

2012
-3 054
-1 395
-1 364
-130
-5 943

Den medvetna önskan att profilera utbildningarna för att möta konkurrensen
från fristående gymnasieskolor har fått både positiva och negativa effekter.
Varumärkena CPG, RSG och EAG har stärkts och en tydlig skolidentitet har
utvecklats under de 13 år som nuvarande organisation funnits. Personal- och
elevgrupper har varit hanterbara på respektive skola och det har funnits
förutsättningar att skapa en känsla av samhörighet. Dessa effekter var de
åsyftade.
Skolornas självständiga ställning har dock inneburit att olika rutiner har
utvecklats, att trippelarbeten har behövt göras inom bland annat de
administrativa områdena och att kvalitets- och rättssäkerhetsfrågor inte har
kunnat upprätthållas fullt ut på samtliga enheter. Under de senaste åren har det,
från både elever och lärare, framförts synpunkter och getts exempel på
företeelser som gör att likvärdigheten har kunnat ifrågasättas. Även
skolledningarna har gett uttryck för detta och det har funnits en tydlig önskan
bland rektorerna till ökad samordning för ökad likvärdighet inom flera
områden.
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Effekterna av elevminskningen har drabbat skolorna i olika hög grad. Initialt
har EAG tappat elevunderlag och det senaste året har CPG drabbats av
elevminskningar. Dessa obalanser har varit svåra att hantera och kostnaden för
administrativa resurser och ineffektiv utbildningsorganisation har inte kunnat
bäras av enskilda skolor.
Förvaltningsledningen var redan hösten 2010 medveten om att det
utbildningsutbud som planerades inför hösten 2011 inte var långsiktigt hållbart.
Strategin för att anpassa utbildningsutbudet var att låta elevernas val det första
året bli vägledande för kommande förslag till anpassningar. Hösten 2011
upprättades ett åtgärdsprogram i tre punkter som processades under vintern
2012. Dessa punkter handlade om minskningar av utbudet (antal inriktningar),
ökad samordning och styrning av utbildningsorganisationen och en översyn av
hur arbetstidsavtalet tillämpades.
Redan 2010 fattades ett principbeslut i dåvarande GVN om en långsiktig
målsättning att koncentrera mesta möjliga gymnasieverksamhet samt den
kommunala vuxenutbildningen till Säveområdet. Detta beslut har konfirmerats
av nuvarande GVN. Särskilt viktigt var att all högskoleförberedande utbildning
i framtiden var förlagda till samma geografiska område med tanke på de
samordningsmöjligheter som finns mellan dessa program. Att frågan väcktes
berodde också på de arbetsmiljöproblem som var förknippade med F-huset
och bedömningen att radikala åtgärder behövde vidtas med byggnaden inom
några år.
I oktober 2012 och i april 2013 har GVN fattat ett antal beslut som inneburit
att utbildningsutbudet har begränsats. Inför omvalet till årskurs 1 hösten 2013
har eleverna erbjudits 31 inriktningar inom regionens gymnasieskolor på
Gotland. Förvaltningsledningens bedömning är att utbudet därmed har nått en
nivå som kan vara långsiktigt hållbar. Inför framtiden kommer sannolikt endast
smärre justeringar av utbudet att ske, justeringar som bör ta sin utgångspunkt i
elevernas preferenser och näringslivets behov.
Att en översyn av gymnasieskolans organisation skulle bli nödvändig
diskuterades redan 2010. Utbildningschefens uppfattning var att en
organisationsöversyn borde ske efter det att ett långsiktigt hållbart
utbildningsutbud beslutats. Motivet till att ha ”is i magen” var att en
organisationsförändring är resurskrävande under övergångsfasen och den
innebär att relationer bryts upp och nya måste bildas. Ur trovärdighetssynpunkt
är det viktigt att en organisationsöversyn också är hållbar över tid och för att
den ska kunna genomföras på bästa sätt krävs en process som innebär stor
delaktighet av medarbetare på olika nivåer inom organisationen. Hösten 2012
bedömdes dessa förutsättningar föreligga i rimlig grad och initiativ togs att
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påbörja den översyn som resulterat i detta förslag till samlad
gymnasieorganisation.
Process

Processen kring att ta fram ett förslag på ny organisation för den kommunala
gymnasieskolan inleddes i augusti 2012, då frågan behandlades av GVF:s
ledningsgrupp. Redan hösten 2011 påbörjades en administrativ utredning där
de administrativa resurserna kartlades, med fokus på gymnasieskolans
bemanning och organisation. Utredningen presenterades i maj 2012. Den gav
vid handen att en samordning av de gymnasiegemensamma resurserna, främst
inom det administrativa området, skulle öka effektiviteten och skapa utrymme
för skolledarna att få möjlighet att arbeta mer koncentrat med skolans
kärnverksamhet.
I oktober 2012 startade en intern dialogprocess. Bland annat med
ledningsgruppen, fackliga företrädare, två referensgrupper bestående
medarbetare (verksamhetspersonal och administrativ personal) från CPG,
EAG, RSG samt komvux. Några av de frågor som diskuterats är om det ska
finnas en eller två gymnasieskolor i framtiden samt hur vi säkerställer att
skoladministrationen är kostnadseffektiv, kvalitativ och mindre sårbar.
I december 2012 utformade utbildningschefen ett utredningsunderlag 1 som
skulle vara utgångspunkt för den fortsatta dialogen i ledningsgrupp,
samverkansgrupp och referensgrupper. Dokumentet publicerades på Region
Gotlands intranät tillsammans med information om processen, de centrala
frågeställningarna, lokalplanering, rektors uppdrag med mera. Samtliga
medarbetare inbjöds att lämna synpunkter på innehållet i dokumentet och hur
organisationen skulle utformas.
Som en del i processen har även viss omvärldspaning genomförts. Exempel på
hur andra kommuner har organiserat ledningen och styrningen av
gymnasieskolan har redovisats och diskuterats.
Samtliga minnesanteckningar från totalt 15 möten har publicerats på intranätet,
liksom inkomna synpunkter från enskilda medarbetare. Sista mötet hölls den
15 maj 2013.
Målbild

En organisationsförändring är inget självändamål. Den viktigaste frågan som
bör ställas är: Hur ska en ny organisation utformas för att ge kärnverksamheten bästa
möjliga förutsättningar att nå sina mål?

1
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Ny organisation för den kommunala gymnasieskolan (20 december 2012)
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I utredningsunderlaget identifieras sex mål. En ny organisation ska så långt
möjligt:
• ge stöd till kärnverksamheten: lärande och undervisning.
• underlätta för rektorer att ta ett ledningsansvar för lärandet, kvaliteten
och resultaten.
• skapa goda förutsättningar för ett effektivt och kvalitativt administrativt
stöd.
• säkerställa backup för vitala funktioner.
• säkerställa likvärdighet för elever och personal.
• vara i samklang med de grundläggande målsättningarna med Gy 2011,
Vux 2012 och skollagen.
Elevutveckling

En utgångspunkt i arbetet har varit att tre gymnasieskolor inte längre är
ändamålsenligt med hänsyn tagen till den framtida elevutvecklingen. Senast
uppdaterade elevprognos2 ger följande bild fram till 2028.
Elevutveckling 2013-2028
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2014 är den beräknade elevgruppen i årskurs 1 endast 509 elever och nivån
fram till 2028 pendlar inom spannet 500-600 elever per år. Elevpuckeln planar
ut 2015 och prognosen till 2026 indikerar en framtida elevgrupp på cirka 1650
elever 3. De tre följande åren beräknas elevgruppen omfatta cirka 1750 elever.
Samtliga elever kommer inte att gå i Region Gotlands gymnasieskola. Utifrån
sökbilden de senaste åren beräknas 100-200 elever gå till utbildningar på
fastlandet och lika många beräknas gå i fristående gymnasieskola på Gotland.
Det är svårbedömt hur många elever som kommer att gå i fristående skola på
Redovisad i strategisk plan och budget 2014-2016 i april 2013
I verkligheten är den faktiska elevgruppen något större eftersom samtliga elever inte klarar
sina gymnasiestudier på tre år.

2
3
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Gotland och hur uthållig den verksamheten kommer att bli. För att ha en
rimlig planeringshorisont bör därför regelbunden kontakt med den fristående
huvudmannen upprätthållas.
Ett rimligt antagande kan vara att regionens gymnasieskola har 1350 till 1400
elever inskrivna från 2015 och fram till 2026. Som jämförelse kan nämnas att
det fanns ca 2200 elever på Säveområdet när elevtalet varit som störst.
Kärnfrågor

Dialogprocessens två huvudfrågor har varit:
•
•

Ska organisationen utformas med en eller två gymnasieskolor?
Ska det administrativa stödet samlas i en gemensam organisation
oavsett svar på ovanstående fråga?

Andra frågor som har berörts i dialogen och som kan påverka val av
organisation är t.ex.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilka gymnasieprogram bör hållas samman?
Vad betyder lokalplaneringen i Säveområdet?
Rektors uppdrag utifrån skollagstiftningen.
Hur säkerställs att skoladministrationen blir kostnadseffektiv, kvalitativ
och mindre sårbar?
Integrationen av den kommunala vuxenutbildningen?
Risken för att gymnasieprogrammen på norr blir isolerade öar?
Vikten av att skolledningen arbetar nära varandra (oavsett
organisationsform).
Vikten av att skolledarna ges möjlighet att ta ett ökat ansvar för den
pedagogiska utvecklingen – ett nära ledarskap.

Utfall av dialogprocessen

Dialogprocessen har resulterat i tre olika former av dokumentation.
Minnesanteckningar från samtliga möten, generella synpunkter kring
omorganisationen och olika individers (eller gruppers)synpunkter på denna
samt riktade frågor till samtliga skolledare, förvaltningens ledningsgrupp och
samverkansgrupp samt referensgruppen verksamhetspersonal. Nedan beskrivs
huvudlinjerna i denna dokumentation.
Minnesanteckningar
15 protokollförda möten finns redovisade på intranätet. Frågan har därutöver
diskuterats vid ledningsgruppsmöten ett antal tillfällen liksom vid de ordinarie
samverkansmötena. Det är svårt att ge en samlad bild över allt som diskuterats
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vid dessa möten men följande punkter ger uttryck för önskemål från
referensgruppen verksamhetspersonal om förändringar som en ny organisation
förväntas ge bättre förutsättningar för.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ökad likvärdighet för elever och medarbetare
Samlat ansvar för introduktionsprogrammen under en rektor
En gemensam studio för specialpedagogisk kompetens och elevhälsa
Det är gymnasieprogrammen (utbildningarna) som ska vara i centrum
Undvik åtskillnad mellan högskoleförberedande program och
yrkesprogram, mellan pojkar och flickor
Oro för att satellitverksamheterna blir marginaliserade och utan
administrativt och ledningsstöd
Samordning av schemaläggning för ett bra lokalutnyttjande
Gemensam service och logistik
Fördelar med en framtida samlokalisering med komvux med bemannat
studietek
Lyft bort arbetsuppgifter så rektor kan ägna sig åt det pedagogiska
ledarskapet.

För gruppen administrativ personal och stöd har delaktigheten hanterats på
ett speciellt sätt. Motivet till detta har varit att gruppens representation i
referensgruppen verksamhetspersonal varit svag och att dessa medarbetare
berörs på ett mer påtagligt sätt av kommande organisationsförändringar. Två
gemensamma möten har hållits med hela gruppen och i mellanperioden har
separata möten hållits med IT, administrativ personal, vaktmästare m.fl. Ett
särskilt dokument med specifika frågor till de olika grupperna har upprättats
och behandlats. De synpunkter som kommit fram vid dessa möten, utifrån
utgångspunkten en samlad administration, kan sammanfattas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Det finns en sårbarhet med nuvarande uppdelade administration
Förutsättningar för bättre effektivitet och helhet i uppdragen
Viktigt att en samordnad administration finns nära verksamheten
Finns en risk att administrationen tappar kontakt med verksamheten
Finns risk för mindre kontakt med brukare
För vaktmästeri m.fl. funktioner blir det mer av ”pooltänk”, att styra
resurserna där de för tillfället bäst behövs
Bättre samordning vid användande och införskaffande av
gemensamma resurser, ex. kopiatorer och maskinpark
Mindre gränsdragningsbehov
IT-frågorna bör oavsett organisation ha ett förvaltningsövergripande
”tänk” både ur resurssynpunkt och vad gäller stöd
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•

Behov av att få enhetligare system och systemadministration

I samverkansgruppen har ärendet behandlats vid fem samverkansmöten med
start i december, varav ett möte i januari enbart handlade om en ny
organisation för gymnasieskolan. Vid samverkansmötena har löpande
avrapporterats vad som framkommit i de andra grupperna och vid APT och
den dokumentation som sammanställts har redovisats. På samma sätt som med
de andra grupperna har samverkansgruppens ledamöter givits tillfälle att
inkomma med synpunkter direkt till utbildningschefen, via mejl eller på annat
sätt. De frågor som lyfts vid samverkan är:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Vikten av att skolledarnas mandat i förhållande till
schemaläggningsfunktionen klargörs (Skolledarna)
Vikten av att varje lärare (och särskilt viktigt för lärare i allmänna
ämnen) arbetar mot så få skolledare som möjligt (Skolledarna)
Vision meddelade att de uppfattar sina medlemmar som mer positiva
till en organisation med två skolor
Vikten av att organisationen blir tydlig för samtliga berörda
(Skolledarna)
Finns en oro bland medlemmarna för att en förändrad organisation ska
innebära att fler arbetsuppgifter av administrativ karaktär ska läggas på
lärarkåren (Lärarförbundet)
Att det tas i beaktande att i en tid av minskande elevunderlag finns risk
för ökad arbetsbelastning för rektorerna (Skolledarna)
Skolledarna meddelar att det saknas en samsyn gällande
rektorsorganisationen hos berörda skolledare
Lärarnas Riksförbund påtalar att en riskbedömning ska genomföras inför
organisationsförändringar i enlighet med SAM.
Lärarförbundet framför vikten av att den del av gymnasieskolan vars
lokaler finns i norra Visby inte ”glöms bort” vad gäller arbetet att
forma gymnasieskolans stödorganisation.

Förvaltningens ledningsgrupp har behandlat organisationsfrågan inom ramen
för de ordinarie ledningsgruppsmötena. Denna grupp har varit mest ”stabil” i
uppfattningen om vad som är en ändamålsenlig organisation, men gruppen har
samtidigt varit lika stabilt tudelad i frågan. Hur dessa argument för och emot
olika lösningar fallit redovisas senare under avsnittet Utbildningschefens
motiveringar till förslaget. De huvudområden som ledningsgruppens diskussioner
har omfattat är:
•
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•
•
•

Hur säkerställs att organisationen överensstämmer med skollagens
intentioner?
Hur säkerställs en effektiv ledningsorganisation på förvaltningsnivå?
Hur säkerställs att en ny organisation inte leder till ökad otydlighet och
ökat behov av möten?

Ett möte har också hållits med elevrepresentanter från de tre
gymnasieskolorna. 16 elever från sju olika gymnasieprogram deltog. Även om
organisationsfrågan var ämnet på mötet så tog eleverna upp en rad
verksamhetsfrågor där de hade bestämda uppfattningar om att
förutsättningarna för verksamheten i dagens tre skolor var väldigt, och
oacceptabelt, olika. IT-frågan var en sådan fråga och en centralstyrning av den
och liknande frågor efterlystes. Eleverna var också tydliga med att lärarna och
undervisningen för dem är mycket viktigare än vem som är rektor. Över huvud
taget efterlyste eleverna att deras synpunkter i högre grad än hittills borde
efterfrågas även vid beslut av mer övergripande karaktär. Diskussionen med
bäring på organisationsfrågan kan sammanfattas:
•
•
•

En ökad likvärdighet efterfrågas och borde kunna hanteras bättre i en
gemensam skola.
Känslan av samhörighet mellan alla elever i en gemensam skola är
viktig.
Prioriteringar av resurser till olika ändamål måste utgå från helheten.

Inlämnade synpunkter kring omorganisationen
Under februari sammanställdes och redovisades alla inkomna synpunkter i den
allmänna inbjudan som gått till all personal i slutet av höstterminen i samband
med förvaltningsledningens besök på APT vid gymnasieskolorna och komvux,
men också i en separat inbjudan. Att sammanfatta dessa synpunkter låter sig
knappast göras och merparten av de synpunkter som har med
gymnasieorganisationen att göra täcks av redovisningen från de olika
referensgrupperna ovan. Dokumentet finns på intranätet under rubriken
Inkomna synpunkter.
Avslutande frågor till utredningens referensgrupper
I samband med det sista mötet för var och en av grupperna, och även via mejl
därefter, har varje deltagare uppmanats att inkomma med sina personliga
synpunkter kring utredningens kärnfrågor. Vid genomgång av svaren, totalt 13,
har dessa så objektivt som möjligt sorterats utifrån nedanstående struktur.
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Frågorna gick till skolledargruppen inkl. ledningsgruppen (13 personer) och
fem svar inkom, referensgruppen verksamhetspersonal (12 personer) med åtta
inkomna svar samt förvaltningens samverkansgrupp (12 personer) och inget
svar har inkommit.
En samlad gymnasieskola

Osäker/ kommenteras
ej

Två separata
gymnasieskolor
2 svar

11 svar
En rektorsorganisation
med flera rektorer

Osäker/ kommenteras
ej

En rektor med flera
biträdande rektorer

6 svar

1 svar

6 svar

En samlad adm. enhet

Osäker/ kommenteras
ej

Adm. org. på resp. enhet

7 svar

5 svar

1 svar

Kommentarer 1: Svarsredovisningen av den första frågan om en eller två
gymnasieskolor måste betraktas som högst osäker eftersom jag så tydligt
markerade den politiska inställningen i frågan. Det bör antas att ett antal
personer uteslutit möjligheten med två separata gymnasieskolor i sina svar
(även om möjligheten att ge sin egen uppfattning givetvis fanns).
Kommentar 2: Många har förordat en samlad administrativ enhet. I vissa fall går
det inte att bedöma om det ska vara en fristående enhet eller en samlad enhet
under rektor.
Försök till sammanfattning av dialogprocessen
Många har under processen givit uttryck för sin uppskattning över hur frågan
har hanterats och för den öppenhet och möjlighet till delaktighet som
kännetecknat processen. Samtidigt har också många givit uttryck för
svårigheten att ta ställning p.g.a. att frågorna är så komplexa och skolledarnas
personliga uppfattning har efterlysts vid ett antal tillfällen (sannolikt som stöd
för en egen mer bestämd uppfattning).
Rätt många lärare har givit uttryck för uppfattningen att organisationsfrågan i
sig inte berör dem så mycket. Det viktigaste och det överordnade är resultatet:
att rektorerna avlastas administrativa uppgifter och ges ökade möjligheter att
axla det pedagogiska ansvaret.
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Det är svårt att dra några tydliga slutsatser av dialogprocessen.
Utbildningschefens personliga upplevelse är att uppfattningarna har glidit
under processens gång från nydaning och omstrukturering till ett bibehållande
av det goda som trots allt finns i nuvarande organisation. Problemet är bara att
”det goda” inte alltid kan förenas i ett samlat beslut. Ett exempel kan få
illustrera svårigheten. Att helt tillfredsställa behovet av närhet till skolledning
och administration i våra satelliter i norr, på Lundbygatan eller Lövsta, och
samtidigt tillfredsställa behovet av en fysiskt samlad skolledning och
administration på söder låter sig inte göras. Det måste bli fråga om en
kompromiss i det kommande organiserandet av verksamheten.
Den här upplevelsen innebär inte att dialogprocessen varit mindre värd. Bra
synpunkter har kommit fram, vänts och vridits på, och alla som deltagit har fått
frågorna belysta från olika håll vilket sannolikt också innebär en ökad förståelse
för ett kommande beslut, oavsett utgång. Några generella slutsatser kring
organisationsfrågan kan trots allt dras av dialogprocessen.
•
•
•
•

Det finns en samstämmighet kring behovet av att minska antalet
skolor.
Det finns en samstämmighet kring behovet av att öka likvärdigheten
för både elever och personal
Det finns en samstämmighet kring behovet av en stärkt pedagogisk
ledning och att skapa bättre förutsättningar för detta
Det finns en samstämmighet kring att säkra en effektiv, kvalitativ och
mindre sårbar administration.

Utbildningschefens förslag till struktur för gymnasieorganisationen

Förslaget tar sin utgångspunkt i målbilden (vad önskar vi uppnå),
elevutvecklingen, synpunkter som framkommit i dialogprocessen, legala
förutsättningar och begränsningar och naturligtvis också personliga
uppfattningar byggd på tidigare erfarenhet och en tro om vad som kan vara
bäst de kommande åren.
Jag föreslår att den nya organisationen för den kommunala gymnasieskolan på
Gotland ges följande utformning.
•
•
•
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Att en samlad kommunal gymnasieskola inrättas.
Att ett antal rektorer med fullt ansvar för elever och personal knutna
till gymnasieprogram tillsätts.
Att en administrativ enhet under ledning av en administrativ chef
inrättas
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Utbildningschefens motiveringar till förslaget

I det följande kommer jag att argumentera för de lagda förslagen, men också
redovisa ett antal invändningar som framkommit i dialogprocessen.
En samlad kommunal gymnasieskola
Det främsta skälet till att föreslå en samlad gymnasieskola är att detta bäst
säkrar likvärdigheten. I stort sett alla grupper har angivit likvärdigheten som ett
problem och att skillnaderna har ökat sedan år 2000. När elevtalen har vikit har
de ekonomiska förutsättningarna blivit mer utmanande och rektorers olika
prioriteringar har inneburit att likvärdigheten har urholkats ytterligare. Graden
av likvärdighet kan också ses ur en rättviseaspekt. Att det ska gälla samma
förutsättningar för elever och medarbetare, att regelutformning och
regeltillämpning sker på ett likvärdigt sätt. I denna fråga har skolledningarna
arbetat rätt intensivt för att minimera bristande rättvisa. Det går inte att
komma ifrån att en samlad gymnasieskola med ett enhetligt regelverk som
fastställs i en kollektiv process ger bättre förutsättningar för en ökad
likvärdighet. Likvärdigheten kan även påverkas positivt av inrättandet av en
samlad administrativ enhet som bevakar likvärdigheten och signalerar om den
brister.
Andra argument för en samlad gymnasieskola är att frågorna om olika status
(A- och B-skola), programuppdelning, könsfördelning m.m., och som måste
hanteras vid inrättandet av flera skolor, faller. Den frågan blir mer en intern
(och mindre politisk) fråga när gymnasieprogrammen i ett senare skede ska
uppdelas på rektorer. Elevernas synpunkt att en gymnasieskola bidrar till att
samhörigheten stärks ska inte heller underskattas och den känslan gäller
sannolikt också för personalen.
Ett argument, som ansluter till elevernas synpunkt, är att skolan är en social
institution som ska upplevas inkluderande, sammansvetsande och
identitetsskapande. Detta är skolans enda socialpsykologiska funktion vid sidan
av att vara socialiserande. Gymnasieskolans utbildningspolitiska funktion är ge
ungdomar goda förutsättningar att få kunskaper och färdigheter som gör dem
väl förberedda för vidare studier eller yrkeslivet. Detta uppdrag sker i allt
väsentligt inom ramen för de gymnasieprogram vilka eleverna har valt.
Flera invändningar kan anföras mot att inrätta en samlad gymnasieskola.
1. 1400 elever och 200 medarbetare är en för stor skola
2. De satelliter som gymnasieskolan även fortsättningsvis kommer att ha
blir mer marginaliserade
3. Kraven på samordning (möten och överenskommelser) ökar med en
skola i stället för två.
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Att skolan skulle bli för stor bottnar mer i vilken bild vi själva bär med oss av
hur en ”idealskola” ska se ut. Det finns många gymnasieskolor i Sverige som är
betydligt större än denna och som fungerar alldeles utmärkt och min
uppfattning är att en gymnasieskola åtminstone bör bestå av 800 elever för att
vara effektiv 4. När siffrorna kryper under 500 börjar det brännas (vilket vi
själva har erfarenheter av).
Risken för marginalisering finns alltid för verksamheter i periferin. Hur
upplevelsen blir handlar mer om hur verksamheten organiseras än om det är en
eller två skolor5.
Samordningsbehovet blir på ett sätt större i en större skola. Det är fler
personer som ska delta och ha synpunkter. Ökad risk för missförstånd och fler
som kan agera suboptimerande. Men i grund och botten är det ingen större
skillnad i sak. Det är samma frågor som diskuteras och där överenskommelser
behöver göras. Frågornas antal är knappast fler. Kraven på efterlevnad är
detsamma.
Ett antal rektorer med fullt ansvar för elever och personal knutna till
gymnasieprogram
I slutskedet av dialogprocessen har frågan om hur en samlad gymnasieskola ska
ledas stått i fokus, särskilt i förvaltningens ledningsgrupp. Diskussionen har
handlat om den bästa lösningen är ett antal jämställda rektorer, var och en med
ansvar för ett antal program, eller om den samlade gymnasieskolan ska ledas av
en rektor som till sin hjälp har ett antal biträdande rektorer. Det har framförts
goda argument för båda synsätten.
Argumenten för en rektor med ett antal biträdande rektorer är bland annat:
• Det finns legala motiveringar som stöder den här lösningen. T.ex. blir
rektors ansvar oinskränkt i förhållande till skollagen, frågan om
skolenhetsbegreppet blir okomplicerat, den samlade gymnasieskolan
blir en tydlig statistisk enhet i förhållande till SCB, Skolverket och
Skolinspektionen
• Komplicerat med ”flera skolor i skolan” (varje rektors ansvar utgör en
skolenhet), påverkar statistikinlämning, beställning av nationella prov
m.m.
• Det blir en tydligare och effektivare beslutsprocess med mindre behov
av möten och överenskommelser
Mest avgörande för effektiviteten är hur utbildningarna som utgör skolan är lokaliserade. En
skola med 500 elever som är samlad är förmodligen betydligt mer effektiv än en skola på 800
elever som ligger utspridd på tre geografiskt skilda områden.
5 Två skolor skulle i vårt fall innebära att utbildningar vid Säveområdet skulle ingå i en skola
tillsammans med de perifert placerade programmen. Skillnaden skulle bara handla om storlek.
4
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•
•

Det blir lättare att upprätthålla likvärdigheten
Förvaltningens ledningsgrupp blir effektivare med en tydlig
representant för gymnasieskolan

Argumenten för flera jämställda rektorer är bland annat:
• Viktigt att den som utövar det nära pedagogiska ledarskapet är rektor
• Organisationen ger bättre förutsättningar att sätta kärnverksamheten,
lärande och undervisning i centrum
• En organisation med jämställda och samarbetande rektorer är en
förebild för hur ett modernt arbetsliv ska fungera
• Minskad risk för att medarbetarna upplever sig ha dragit ”nitlotten” om
en biträdande rektor är deras chef (den närmaste chefen är också den
”riktiga” chefen)
• Minskad risk att gå förbi sin chef (biträdande rektor) och vända sig till
rektor i olika frågor
Jag har i princip inga invändningar mot de argument som stödjer tanken på en
rektor och ett antal biträdande rektorer. Lösningen är kristallklar och
okomplicerad i förhållande till skollagen och har även i övrigt ett antal fördelar
i form av tydligare beslutsordning, okomplicerad organisationsstruktur och den
skulle innebära att gymnasiefrågor generellt sett i betydligt högre grad än idag
skulle avgöras inom gymnasieskolan.
Mitt förslag med flera jämställda rektorer förutsätter att överenskommelser
görs och hålls. Det innebär att rektorer gemensamt fördelar ansvarsuppgifter
sig emellan som hanteras inom den samlade gymnasieskolan men som, i de fall
skollag eller andra författningar lägger ansvaret på rektor, formellt fastställs av
varje enskild rektor. Förslaget innebär vidare att om detta inte fungerar fullt ut
måste frågan avdömas av en överordnad (även i en fråga som ansvarsmässigt
ligger under rektor) och att en acceptans för detta måste finnas bland
rektorerna. Kort sagt, en icke väl fungerande rektor kan bli ett stort problem i
denna organisation.
Att jag ändå valt att föreslå den här lösningen beror på att jag tror att den bäst
gynnar den målbild som organisationsöversynen är tänkt att svara upp emot.
Jag tror på ett demokratiskt och nära ledarskap med verksamheten i fokus och
där rektorer som sin huvuduppgift, i teori och praktik, har att utveckla den
pedagogiska verksamheten i samarbete med lärarna och eleverna. Att rektorer
har fokus på mål och resultat på verksamhet som de har ett direkt ansvar för.
Jag tror vidare att den föreslagna organisationen skapar bättre förutsättningar
för att medarbetare och elever kommer närmare sin rektor, att den förhindrar
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att några chefer blir rundningsmärken. Organisationen ger också ökad
möjlighet till öppna diskussioner på likvärdiga villkor både i rektorsgruppen
och i skolan som helhet.
Men jag är medveten om att den ställer höga krav på rektorerna att inordna sig
i en kollektiv beslutsprocess. Det kan (men behöver inte) innebära att fler
möten behövs, men framför allt ställer den krav på en tydlig beslutsprocess
som är väl dokumenterad och som innebär lojal följsamhet när beslut ska
omsättas i handling.
Ur ett förvaltningsperspektiv innebär organisationsförändringen att
förvaltningschefen får ledningsansvar för ytterligare några medarbetare och
behov av att inrätta särskilda möten mellan gymnasierektorer och
förvaltningschef uppstår. För rektorerna blir skillnaden marginell i förhållande
till nuvarande ordning.
En administrativ enhet under ledning av en administrativ chef
Förslaget innebär att en administrativ enhet inrättas. Motivet till detta är främst
att så långt möjligt avlasta rektor ansvarsuppgifter som inte direkt är hänförliga
till uppdraget som pedagogisk ledare. Ett annat motiv är att samla de
administrativa resurserna för minskad sårbarhet, ökad effektivitet och höjd
kvalitet.
Den här lösningen har stort stöd inom organisationen som helhet givet att en
samlad gymnasieskola beslutas. De farhågor som lyfts i dialogprocessen har
handlat om gränsdragningsfrågor mellan administrativ chef och rektorer, om
behovet av att de administrativa resurserna ska finnas nära verksamheten och
farhågan för att våra verksamheter i satelliterna kommer att sakna
administrativt stöd och ledning.
Mot bakgrund av dessa synpunkter är det särskilt viktigt att i den fortsatta
processen tydligt definiera den administrativa chefens ansvar i förhållande till
rektors ansvar. Det är också viktigt att i lokalplaneringen av det nya Sävehuset
beakta vilka behov den administrativa enheten kan ha i förhållande till den
verksamhet som förläggs i dessa lokaler.
Övriga synpunkter med bäring på en ny organisation
Omkring 2017 beräknas Komvux verksamhet förläggas till Säveområdet. Vid
den tidpunkten har den nya gymnasieorganisationen varit i verksamhet i tre år.
Erfarenheter har dragits av vad som blev bra och mindre bra i
organisationsbygget och vissa förändringar av utbildningsutbudet har sannolikt
inträffat som kan motivera vissa justeringar av ansvar mellan rektorer.
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För närvarande pågår en process inom Region Gotland som sannolikt innebär
att GVN och därmed GVF får ett ökat ansvar för arbetsmarknadspolitiska
satsningar och därmed sammanhängande verksamhet. GVN kommer
inledningsvis att få ansvar för praktikavtalet med Arbetsförmedlingen, ett
uppdrag som i förlängningen kan leda till att en arbetsmarknadsenhet inrättas
inom GVF.
Avsikten med ESF-projektet Ungdomskraft är att det ska bli en reguljär
verksamhet när projekttiden löper ut. Förutsättningen är att projektet blir
framgångsrikt genom att bidra till att unga människor i utanförskap, i högre
utsträckning än tidigare, kommer på rätt köl och får en ordnad tillvaro och en
tro på sin egen framtid.
I dagarna lägger GVF och BUF sista handen vid en utredning om en samlad
studie- och yrkesvägledarorganisation inom Region Gotland. Beslut ska fattas
av GVN och BUN i början av hösten.
Utfallet av alla dessa nu pågående processer kommer att påverka hur en
framtida organisation av GVF kommer att se ut. Sannolikt kommer det i
begränsad utsträckning att påverka den gymnasieorganisation som GVN nu
ska ta beslut om. Det är vuxenutbildningen, komvux och folkhögskolan samt
förvaltningen centralt som i högre grad beräknas påverkas av dessa initiativ.
GVN:s beslut den 25 oktober 2012

I samband med behandlingen av utbildningsutbudet hösten 2012 fattade
nämnden följande beslut.
•

Förvaltningen får i uppdrag att i samband med en översyn av
skolorganisationen genomföra besparingar med målet 3 000 tkr.

Detta beslut kommer att ges som uppdrag att verkställa i samband med
upprättandet av en samlad gymnasieorganisation. I uppdraget ingår att bedöma
var dessa besparingar ska ske. Besparingen omfattar inte lärarorganisationen.
Den fortsatta processen från beslut till genomförande

Utbildningschefen ges uppdraget att omsätta GVN:s beslut om en samlad
gymnasieskola med start den 1 juli 2014. I uppdraget ingår:
•
•
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Att tillsammans med ledningsgruppen utforma en samlande vision för
gymnasieskolan.
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•
•
•

Att utforma en ledningsorganisation med rektorer och en administrativ
chef med en tydlig ansvarsfördelning mellan befattningarna.
Att utforma en samlad och robust administrativ enhet som stöd för
rektorerna.
Att den nya organisationen medför en besparing med målet 3 000 tkr.

Konsekvensbeskrivning

Vid en organisationsförändring ska en konsekvensbeskrivning upprättas. De
beslut som GVN nu fattar innebär vissa principiella ställningstaganden vars
konsekvenser på detaljnivå inte är möjliga att precisera innan ett konkret
förslag till bemanningsorganisation arbetats fram. Ur medarbetarperspektiv är
det framför allt rektorernas, de biträdande rektorernas och den administrativa
personalen som kommer att påverkas mera påtagligt av förändringen. För
lärarna bedöms förändringarna bli begränsade i ett initialt skede. Det handlar
då närmast om chefsbyten. Vid den tidpunkt som det nya Sävehuset tas i bruk
behöver en ny konsekvensbeskrivning upprättas för gymnasieskolan och
komvux. Utbildningschefens förslag är att konsekvensbeskrivning upprättas
parallellt med att arbetet med slutlig organisation och bemanning inleds i
början av hösten.

Jan Holmquist
Utbildningschef
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Inledning
Gotlands folkhögskola har en stabil och omfattande verksamhet. Verksamheten
fördelar sig på södra och norra enheten lokaliserade till Hemse och Fårösund.
Skolan har genomfört ett stort antal utbildningar med hög kvalitet. Den årliga
mätningen från SCB visar att antalet deltagarveckor i förhållande till statsbidraget
låg på 160 % under 2012.
Söktrycket till utbildningarna har varit gott och internatboendena har varit välfyllda.
Hälften av de studerande på folkhögskolan kommer från fastlandet, och ett 60 tal
av dessa valde att skriva sig på Gotland under höstterminen 2012.

Utveckling och profilering, Folkhögskolans roll i
lokal och regional utveckling i närsamhället
En medveten och tydlig profil för Gotlands folkhögskola är att delta i lokalt och
regionalt utvecklingsarbete. Huvudman för Gotlands folkhögskola är Region
Gotland. Sedan 2010 ingår folkhögskolan som en del av verksamheterna i
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som även utgör folkhögskolans styrelse.
Folkhögskolan ska verka för regionens utveckling och främja demokratisering av det
gotländska samhället. Folkhögskolan ska verka för att minska utbildningsklyftorna
och utbilda kring frågor som rör genus och jämställdhet.
Den inriktningen har sitt ursprung i den rock- och popkurs för tjejer som för nio år
sedan startades i Fårösund och har sedan utvecklats. Detta perspektiv gäller dels
internt, för den egna personalen, men ska också genomsyra all undervisning och
annan verksamhet. En tydlig målformulering i styrkortet är att genus och
jämställdhet ingår som ett ämne i samtliga kurser som skolan ger.
Folkhögskolan vill definiera lokal och regional utveckling som ett brett begrepp som
handlar om alla de förutsättningar som behövs för att människor ska kunna leva och
bo i en bygd. Det handlar inte bara om försörjning utan också om att människor är
delaktiga i en demokratisk process, likaså i kommunikation, kulturliv och
föreningsliv.
Det skall framgå med tydlighet att folkhögskolan arbetar för att främja demokratin,
såväl genom folkbildningens traditionella värdegrund men också genom arbetet
inom genus och jämställdhet.
Folkhögskolan fick under 2012 ett extra anslag på drygt 500 kkr från Region Gotland
för att kunna ta emot de unga arbetslösa som studerat på SMF (studiemotiverande
folkhögskolekurs). Kurserna sker i samarbete med AF och verksamheten är mycket
framgångsrik. Pengarna gav förutsättningar att erbjuda ett tiotal deltagare plats i de
ordinarie programmen. Under 2012 tog folkhögskolan emot tredje årskursen från
Gymnasiets hantverkslinje Textil och design. Integreringen av eleverna i
folkhögskolans Textil och hantverkslinje har fungerat utomordentligt bra, med
mycket nöjda studenter.

75 % blev
motiverade
till fortsatta
studier
Den nationella satsningen
med samarbetet mellan AF
och folkhögskolorna i
landet utvecklades
ytterligare under 2012.
Samarbetet på Gotland
mellan Gotlands
folkhögskola och
Arbetsförmedlingen, fick
under året sitt riktiga
genombrott.
Arbetsförmedlingen
rekryterar ungdomar ur
ungdomsgarantin och
folkhögskolan bereder
utbildningsplaster. Många
av dessa deltagare har valt
att gå vidare i studier
under året.

Gymnasieelever på
folkhögskolan
Hantverkseleverna från
gymnasiets textil&
designlinje trivdes mycket
bra tillsammans med
folkhögskolans studerande.

Folkhögskolan som kulturcentrum.
Gotlands folkhögskola har i grunden god lokal förankring. Lokalbefolkningen
kommer till skolan i olika sammanhang. En del föreningar nyttjar skolans lokaler.
Skolan har också många arrangemang öppna för allmänheten. Det är allt från stora
evenemang som konserter, teaterföreställningar, utställningar och kulturkvällar till
mindre och mer frekventa, som cafékvällar, filmkvällar, danskvällar och
sportaktiviteter. Under 2012 har en satsning kallad ”mitt i veckan” med olika
program mestadels baserad på musik genomförts under i stort sett hela året.. Folk
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på orten deltar i högre eller mindre utsträckning, men skolan är ”definitivt en öppen plats”.
Både anställda och studerande deltar också i aktiviteter ute i samhället. Under förra året
genomfördes 60 registrerade kulturprogram. De studerande på musiklinjerna genomför ofta
offentliga konserter. De studerande på speciallinjerna inom textil/skinn, foto, film, etc. har
årliga utställningar och publika arrangemang. Ett av de riktigt stora arrangemangen är
samarbetet omkring den internationella dagen som genomförs under hösten, där
Folkhögskolan utgör navet i ett stort och färgstarkt arrangemang .

Gotländsk kultur och profil
Kurser och utbildningar är på Gotlands folkhögskola fördelade mellan de båda enheterna,
med olika inriktning. Av tradition har skolan haft en inriktning mot estetiska ämnen och
hantverk. Under de senaste åren har skolan genom en medveten utvecklingsplan kopplat
samman det traditionella gotländska hantverket och skolans utbildningar. Yrkesverksamma
hantverkare utgör specialkompetens på folkhögskolans olika estetiska linjer. På detta sätt
tryggas också tillväxt och försörjning till den gotländska hantverkssektorn. Textil och
hantverkslinjen med sin skinnprofil och formgivning är en utbildning som bygger på
gotländsk försörjningstradition och sker i samarbete med gotländska konsthantverkare. Den
kanske inte leder direkt till anställning, men väl till småföretagande eftersom
företagarutbildning ingår. Flera av folkhögskolans utbildningar är riktade mot de kulturella
och kreativa näringarna. För att förbereda de studerande på att fungera på denna
arbetsmarknad har under året genomförts utbildning för egenföretagare tillsammans med
Almi Gotland, samarbetet har fungerat väl.

I samklang
med
Gotlands
kultur
och
samhällets

behov
Under året har de
estetiska
utbildningarna
erbjudits
utbildningstillfällen
tillsammans med Almi
Gotland för att bli
bättre rustade att
verka som

I samklang med arbetsmarknaden
Ambitionen kring folkhögskolans medverkan inom regional utveckling har gjort att man
skapat flera yrkesinriktade kurser som direkt svarar mot behov på den regionala
arbetsmarknaden. Hit hör Socialpedagogutbildningen som tillgodosett behovet av utbildad
arbetskraft till öns behandlingsverksamhet, men som nu också utbildar personer från övriga
landet. Också utbildningen för Film och TV kom till utifrån ett behov av arbetskraft till
filmstudion i Fårösund, men lockar numera deltagare från hela landet. Som en aktör i
regional utveckling kan folkhögskolan stötta företagande och delta i nätverksskapande och
utgöra en kunskapsförsörjare till näringslivet och den lokala arbetsmarknadens behov. Det är
viktigt att behålla folkhögskolans demokratiska perspektiv vad gäller människosyn och
pedagogik i allt som genomförs.

Folkhögskolans roll som utbildningsanordnare
Sedan några år tillbaka är det en medveten ambition från folkhögskolans sida att medverka i
den regionala utvecklingen och dess främsta roll är naturligtvis som utbildningsanordnare.
Det går inte att bara tänka regionalt, folkhögskolan är också en del av en större marknad på
den nationella arenan. Ett ”problem” när det gäller att utbilda för en liten region är att
behovet just här ganska snabbt mättas. Då går förstås ”överskottet” till andra regioner, som
nu delvis sker med yrkesutbildningarna. Det kan därför inte anses vara ett misslyckande om
en del av deltagarna flyttar efter avslutad utbildning
Folkhögskolan har också en viktig roll när det gäller att höja den allmänna utbildningsnivån.
Detta är extra viktigt eftersom Gotland har en av de lägsta utbildningsnivåerna i landet.
Viktigast här är förstås den allmänna linjen som tillgodoser ett utbildningsbehov bland
lokalbefolkningen.

egenföretagare. De
kulturella och kreativa
näringarna utgör en
betydande del av den
Gotländska
arbetsmarknaden.

Många
har jobb
redan
innan de
slutat
Av de studerande på
socialpedagogutbildnin
gen och film och
TVutbildningen är det
många som fått arbete
redan innan de slutat
sin utbildning.
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Folkhögskolan fick 2011 pengar för att genomföra en utbildning med stöd från ESF-rådet
(Europeiska socialfonden). En utbildning som vänder sig till långtidssjukskrivna, utbildningen fick
benämningen Livskraft. Under 2012 beviljade ESF rådet en förlängning av projektet fram till
sommaren 2014. Utbildningarna genomförs i samarbete med Försäkringskassan och
arbetsförmedlingen.

Kvalitetsarbete
Sedan 2005 arbetar Gotlands folkhögskola med det systematiska kvalitets-arbetet utifrån
modellen balanserade styrkort, BSC. De fem perspektiven Brukare – Medarbetare – Ekonomi –
Processer – Samhälle, är region-övergripande och målen är gemensamma för alla förvaltningar
men de framgångsfaktorer som leder fram till målen är olika beroende på verksamhet.
Folkhögskolan har således ett eget BSC. För att veta att verksamheten är på rätt väg definieras
styrtal, eller indikatorer som ska
vara konkreta och mätbara

Att alltid
försöka
göra sitt
bästa
För Gotlands
folkhögskola är det
avgörande om
deltagarna trivs och
kan rekommendera

För att följa upp styrtalen används ett flertal olika verktyg:
 kursspecifika studerandeenkäter 1ggn/år
 gemensamma studerandeutvärderingar för hela skolan 2 ggr/år – FBkvalitet.

skolan till andra .
Därför är ett
systematiskt arbete
med kvalitet en

 medarbetarenkäter 1 ggn/år

viktig del i skoland

 ekonomiuppföljning varje månad,

utveckling och

 processkartläggning beroende på område

framgång.

 medarbetar- och lönesamtal vardera 1 ggn/år
 djupintervjuer och utvecklingssamtal med deltagare, minst 1 ggn/år
 lönejämförelser ur ett jämställdhetsperspektiv
 mätning av andelen Ekologiska inköp, 1 ggn/år
 mätning av energiförbrukning
 SKL:s jämförelsemätningar
Resultaten av dessa utvärderingar bearbetas i lednings- och personalgrupp samt i klass- och
skolråd när det är lämpligt. Resultat och handlingsplaner redovisas sedan vidare till koncernnivå
inom kommunen.
Styrkortet revideras årligen utifrån de resultat som framkommit genom att både
framgångsfaktorer och styrtal analyseras och stäms av mot målen. Arbete med att hitta bra och
mätbara styrtal pågår konstant för att säkerställa att vi mäter det vi önskar.

Förbättringsarbete på linjerna;
Varje linje tar utifrån studerandeenkäten, fram tre förbättringsområden där man har lågt värde
samt ett förbättringsområde där man har lyckats bra. Stort fokus läggs på HUR-frågor. HUR att
organisera, planera och arbeta för att här få högre måluppfyllelse? Utifrån det tas handlingsplaner
fram. Hur man tänker på varje linje reflekteras tillsammans med övriga linjeledare och samlas upp
av skolledning. Det mesta förbättringsarbetet sker ända på varje linje som en följd av de dagliga
processerna där. Skolans arbetssätt präglas i hög grad av delaktighet och inflytande där planering
och innehåll i stor utsträckning sker i samspel mellan pedagoger och studerande. Reflektion kring
metod och lärande är en del i vardagen och därigenom sker utveckling och ständig förbättring.

Att
vända
på alla
stenar…
Kvalitetsförbättra
nde åtgärder i
verksamhet
genomförs
kontinuerligt.
Genom att
kartlägga olika
processer, små och
stora, upptäcker
man var
rutinerna brister

Kvalitetsförbättrande åtgärder i verksamhet genomförs kontinuerligt. Genom att kartlägga olika
processer, små och stora, upptäcker man var rutinerna brister.
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Personal
Medarbetar- och lönesamtal genomförs varje höst respektive vår. Medarbetarsamtal och
lönesamtal är relaterade till uppsatta mål och framgångsfaktorer samt för pedagoger särskilda
kriterier. Här är fokus starkt på de för folkbildningen viktigaste värdena.
Varje linjeledare har under året fått Medarbetarkontrakt som också tar sin utgångspunkt i
folkbildningens Vägval och vilja samt skolans vision, uppdrag och mål. Genom linjeledarnas
tydliga ansvar hamnar ledarskapet nära varje medarbetare och också nära det dagliga arbetet
på linjen. Skolledningen träffar 2-4 gånger/termin linjeledarna. Här diskuteras kontinuerligt
skolutveckling, deltagarnas upplevelse, planering och pedagogisk utveckling.

Systematisk fortbildning
Under året har Gotlands folkhögskola fortsatt arbeta med systematiken kring fortbildning.
Skolan har tagit fram en plan för den fortbildning som ska vara ”minsta gemensamma
nämnare” för personalen. Insats är specificerad utifrån arbetsuppgifter och här säkerställs att
fortbildning kommer ALLA till dels. Vidare möjliggörs samsyn kring uppdrag, roll och
verksamhet.

Exempel på åtgärder som vidtagits;
 regelbundna träffar mellan enheterna med alla administrativ personal för att
säkerställa att båda enheterna har gemensamma rutiner,
 förändrade rutiner när det gäller granskning av fakturor för en säkrare ekonomisk
hantering,
 förbättrade antagningsrutiner med kortare svarstider till sökande,
 konkret handlingsplan utifrån medarbetarenkätens resultat,

Minst 90 %

av de
studeran
de på
folkhögsk
olan skall
vara fullt
nöjda….
De olika nyckeltalen
i styrkortet skapar
jämförbarhet mellan
åren och i relation
till andra
verksamheter i
regionen eller i
landet i stort, såväl
medarbetarenkäten
som brukarenkäten
visar på mycket
goda resultat.

 framtagandet av en årskarta större aktiviteter både för ledningsstrukturen och
kursverksamheten
 Gemensam kompetensutvecklingsplan

Måluppfyllelse - nyckeltal

Ökning av
de egna
intäkterna

Brukare
Målet för perspektivet brukare (deltagare) är att de upplever att de får tjänster av god kvalitet,
är informerade, delaktiga och blir respektfullt bemötta.
Gotlands folkhögskola deltar i det, för de flesta folkhögskolor, gemensamma enkätverktyget
FBkvalitet och genomför varje termin en enkätundersökning bland studerande på långkurserna.
Frågorna i enkäten ger svar på de styrtal som finns i Gotlands folkhögskolas styrkort.

Tack vare god
rekrytering till
sommarkurserna
och ökat antal
gästnätter under
sommaren

Här följer måluppfyllelse av skolans styrtal med enkätvärden och tendenser i jämförelse med
föregående mätning.

uppnåddes målet
med ökning av de
egna intäkterna….
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Styrtal/ Indikatorer:
1:1 Minst 90% av kursdeltagarna som
rekommenderar andra att studera vid våra
skolor.
1:2 Kundnöjdindex (KNI) ska ha ett värde på
minst 70.
1:3 Indexet för om deltagarna är nöjda med
utbildningen ska vara jämförbart med riket.
1:4 Totalindex för deltagarnas mål ska vara
jämförbart med riket.
2:1 Deltagarna anser att studierna har gett
dem bättre självförtroende, index minst
jämförbart med riket.
2:2 Deltagarna anser att de fått de
kunskaper de trodde de skulle få, index
minst på rikets nivå.
2:3 Deltagarna kan samarbeta bra, index
minst rikets nivå.
3:1 Undervisningen tar tillvara deltagarnas
egna kunskaper och erfarenheter, index
minst rikets nivå.
3:2 De som arbetar på skolan lyssnar på
deltagarna, index minst rikets nivå.
3:3 Skolan arbetar demokratiskt, index
minst rikets nivå.
4:1 Deltagare ger minst värdet 3,8 (4-gradig
skala) om de trivs på internaten.
5:1 Deltagarna har blivit mer medvetna om
jämställdhet mellan könen, index minst
rikets nivå.
6:1 Inventering av skolans lokaler
7:1 Kursernas innehåll är tydligt, index
minst rikets nivå

1:1 95% skulle rekommendera andra

1:2 KNI=72

1:3 Skolans deltagare 79, riket 79

1:4 Skolans deltagare 71, riket 74
2:1 Skolans deltagare 68, riket 70

2:2 Skolans deltagare 73, riket 74

2:3 Skolans deltagare 76, riket 75
3:1 Skolans deltagare 72, riket 71
3:2 Skolans deltagare 81, riket 80
3:3 Skolans deltagare 71, riket 75
4:1 Värde 3,64
5:1 Skolans deltagare 61, riket 61
6:1 Mätning saknas
7:1 Skolans deltagare 73, riket 71
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Verksamhetsstatistik
Antal studerande höstterminen, läsåret 2012/2013

Kurstyp
1
1

HEMSE
Kursnamn
Allmänna linjen, baskurs samt
årskurserna 1-3
Allmänna linjen, Enter för deltagare
med Aspergers syndrom

Antal
kurser

Antal
Antal
deltagarekvinnor

Antal
avbrott

5

50

25

3

1

15

14

0

2

Vårkurs, vt 2012

2

14

8

2

2

Deltidskurs i Hemse

1

20

16

0

2

Fotolinjen

1

24

16

0

2
2

Musiklinjen med profilerna, gitarr, sång och folkmusik 2
Textila hantverkslinjen med profilerna,textil o skinn
samt halvtidskurs i vävning
6
Höstkursen - SMF-Studimotiverande
folkhögskolekurs
1

18

10

0

38

37

0

14

6

1

Arkeologi 3, 4 och 6 v, sommar

4

30

16

0

15
2

FÅRÖSUND
2

Socialpedagogisk utbildning, EGY

2

35

26

0

2
2

2
1

16
10

16
7

0
0

2

Ella pop-/rocklinje
Film & TV-produktion
Skrivarlinjen, två profiler skönlitterärt
samt skriva manus

4

26

17

0

2
2

Deltidskurser i Fårösund och Visby
Arkeologi 3 och 4 v, sommar

3
3
36

55
8
373

40
4
258

0
0
6

Antal deltagarveckor, 2010 – 2012
Kurstyp
Kursnamn
1
Allmänna linjen
2
Särskilda kurser
3
Korta kurser
9
Uppdragsutbildning
11
Kulturprogram
15
SMF - studiemotiverande fhsk-kurs
TOTALT ANTAL DELTAGARVECKOR

2010
2 349
5 811
1 007
1 061
28
84
10 340

2011
2 317
5 941
743
676
80
216
9 973

2012
2 201
6 669
812
402
66
168
10 318
6

GVN 2013-06-12
52 av 63

Verksamhetsberättelse 2012

Utbildningsbakgrund, deltagare hösten 2012, långa kurser
Kurs

Utan gr- Med grUtan gymn- Med 2-årig Med 3-årig Med högre
skolekomp skolekomp utbildning
gy-utbild. gy-utbild. utbildning

Allmän linje

3

14

44

3

1

0

Särs kild linje

5

21

31

24

188

41

Åldersgrupper, deltagare hösten 2012, långa kurser
Kurs

< 18 år

18-24 år

25-29 år

30-45 år

46-60 år

> 60 år

Allmän linje

0

51

7

5

2

0

Särskild linje

1

131

19

19

9

85

Uppdragsutb

0

1

3

5

6

0

Uppdragsutbildning 2012

Antal studerande 2010 – 2012, långa
kurser
År

Uppdragsutbildning
Livskraft

Antal
kurser

Antal
Antal
deltagare kvinnor
2
17
11

2010/2011
2011/2012
2012/2013

Antal
delt.
284
345
373

Utländsk Funktions
bakgrund hinder
11
36
17
53
5
36

Korta kurser och sommarkurser 2012
Folkhögskolans verksamhet kan delas upp i tre terminen, läsårets två och sommaren som kallar ”den tredje
terminen. Gotlands folkhögskola har en omfattande verksamhet också under sommaren. Under 2012
genomfördes 32 kurser för totalt 742 deltagare, i jämförelse med sommaren 2011 är det en betydande
ökning (se tabell nedan).
Här följer exempel på kurser:
Gotländsk försommar
Fårö på cykel
Kleiv Pa (för nya gotlänningar)
Gotlands medeltid, uppgång o fall

Finnväv
Lär känna Gotland
Improvisationsteater
Gotland på MC
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Redovisning, kort-/sommarkurser 2008 – 2012

År
2008
2009
2010
2011
2012

Antal
kurser
31
42
33
29
32

Antal
delt
503
939
747
573
742

Antal
kvinnor
370
641
531
414
440

Antal
delt.v
563
1 271
1 007
743
813

Antal gästnätter, sommarkurser
7000
6000
5000
4000
3000
2000

1000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kulturprogram 2012
Antal registrerade program 2009 – 2012

År
2009
2010
2011
2012

Antal
19
14
40
33

Deltagare Deltagarveckor
1 703
38
1 355
28
2 574
80
2 072
66

Program per ämne 2012
Ämne
Sång/musik
Dans
Utställning
Litteratur
Tvärkult.

Antal
21
2
5
3
2
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Ekonomi
Folkhögskolans framgångsfaktorer beskriver en ekonomi i balans, göra ekonomin känd
för medarbetarna, skapa ett större handlingsutrymme och ha hög träffsäkerhet i
prognoserna.
Under 2012 var folkhögskolans omsättning drygt 43 mkr, vilket är en ökning i
jämförelse med föregående år. Främsta orsaken till ökningen är en bra beläggning
under sommarkurserna (se tabell på föregående sida).

Styrtal /Indikatorer
1:1 Följa upp ekonomin löpande,
uppföljningsrapporter varje månad.
2:1 Ekonomisk information på APT e.dyl, vid
minst 4 tillfällen/år.
3:1 Skapa alternativ finansiering och minska
bidragsberoende, jämfört med föregående år
4:1 Förbättra processerna kring ekonomisk
styrning och uppföljning

1:1 Har genomförts. Samtliga linjeledare har fått tillgång till Xweb
2:1 Har genomförts till viss del

Ekonomi i
balans
Under 2012 var
folkhögskolans
omsättning drygt 43
mkr, vilket är en
ökning i jämförelse
med föregående år.
Främsta orsaken till
ökningen är en bra
beläggning under
sommarkurserna

3:1 Egna intäkter har ökats beroende
På ökad beläggning på internatet
Sommartid
4:1 Har ej genomförts

Finansiering
I följande diagram redovisas omsättningen uppdelad på kommun(region), stat och
egen finansiering.

50000
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30000

Egen finansiering

25000
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20000
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15000
10000
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Antalet genomförda deltagarveckor är det som utgör grunden för statsbidrag från
Folkbildningsrådet, de fastställer taket för antalet bidragsberättigade deltagarveckor. För
Gotlands folkhögskola har tilldelningen legat stilla på 6 093 deltagarveckor för att, under
innevarande verksamhetsår, sänkas till 6 089. Anledningen till sänkningen är ett
omfördelningsbeslut av Folkbildningsrådet.
Finansieringen av resterande veckor måste ske med andra medel, antingen genom insats
från huvudmannen eller genom försåld verksamhet.

…Medve
ten
överprod
uktion

Nedan följer en redovisning av antal deltagarveckor för tiden 2003-2012.
Tilldelningen av
statsbidrag från

År
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Allmänt
statsbidrag
6 750
8 417
8 268
8 779
8 159
8 030
9 471
9 195
9 081
9 748

Tilldelning
FBR
6 848
6 848
6 848
6 093
6 093
6 093
6 093
6 093
6 093
6 089

Procent
av FBR
99%
123%
121%
144%
134%
132%
155%
151%
149%
160%

Annan
finansiering
579
1 889
3 294
3 032
3 579
1 190
232
1 061
833
570

FBR har legat på

Totalt
7 329
10 306
11 562
11 811
11 738
9 220
9 703
10 256
9 914
10 318

samma nivå sedan
2003,
finansieringen av
resterande veckor
måste ske med andra
medel….

10
GVN 2013-06-12
56 av 63

Verksamhetsberättelse 2012

Medarbetare
Medarbetarenkäten 2012 visar på övervägande goda resultat, inom parantes anges
värdet vid förra undersökningen. En av framgångsfaktorerna är att folkhögskolan ska
ha ett rakt och tydligt ledarskap, ett annat exempel är att medarbetarna ska arbeta
mot samma mål.

Styrtal/Indikatorer
1:1 Värde 4,23
1:1 Medarbetarna ger minst värdet 4,0 (3,91)
gällande enhetens ledarskap.
2:1, 3:1 Medarbetarna ger minst värdet 3,9
(3,81) gällande upplevelse av sin arbetsmiljö.
3:2 Medarbetarsamtal genomförs till 100%
3:3 Minst värdet 4,2 (4,26) på frågan om man
känner till styrkortet för verksamheten.
4:1 Medarbetarna har individuella
utvecklingsplaner.
5:1 Minst värdet 4,3 (4,29) gällande arbetets
värde och trivsel.
6:1 Strategisk kompetensutvecklingsplan följs
upp och revideras årligen.
7:1 Minst ett värde jämförbart med riket på
att lärarnas arbetssätt är bra.
7:2 Minst värdet 4,0 (3,98) på frågan om
medarbetarna får tillräckligt stöd för att
kunna utföra sitt arbete
8:1 Integrerad jämställdhetsplan uppdateras
årligen.

Nöjda
medarbetare
är en
viktig

framgångs

2:1 Värde 4,02

faktor

3:2 Antal 42 av 45
3:3 Värde 4,42

Att uppleva sitt

4:1 Värde saknas, frågan har
utgått ur enkäten
5:1 Värde gällande arbetets
meningsfullhet, 4,66. Värde
gällande trivsel 4,29
6:1 Har inte genomförts under
året

-

arbete som viktigt
och meningsfullt är
avgörande för
trivsel och goda
resultat……

7:1 Värde 75 (riket 75)
7:2 Värde 4,09
8:1 Har ej utförts

Processer
Folkhögskolans huvudprocess är bildning och därtill kommer ett antal stödprocesser.
Huvudprocessen är kartlagd och ett antal av stödprocesserna. Det övergripande målet
är att det ska vara processer av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara
kommuner och landsting. När det gäller kostnadsjämförelser mellan folkhögskolor
finns det inte några nyckeltal att tillgå och därför har Gotlands folkhögskola vald andra
styrtal som ska mäta processernas kvalitet.
Se uppföljning av styrtalen i tabellen nedan.
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Styrtal/Indikatorer
1:1 Antal avbrott bör inte överstiga 10% för
allmän linje och 5% för särskilda linjer.
2:1 Kursernas innehåll är tydligt, värde minst
på rikets nivå.
3:1 Söktrycket är minst 1,4 på allmän kurs och
2,0 på särskild kurs.
3:2 Sammanvägt index för folkhögskolans mål
ska vara bättre än riket.
4:1 Kontinuerligt kartlägga och utvärdera
processerna.
5:1 Identifiera brister, upprätta åtgärdsplan,
åtgärda och återkoppla.
5:2 Vi arbetar med att förbättra kurserna,
index bättre än riket
6:1 Genuskunskap finns i samtliga linjers
kursplaner
6:2 Förekomsten av frågor om jämställdhet,
index bättre än riket.
7:1 Utveckla kunskapen om det
entreprenöriella lärandet

1:1 Allmän linje 4,8%,
Särskilda linjer 0%

Bildning är
folk-

2:1 Värde 73 (riket 71)

högskolans

3:1 Allmän kurs 1,6
Särskild kurser 1,75

huvudprocess

3:2 Värde 75 (riket 75)
4:1 Genomfört
5:1 Genomfört
5:2 Värde 70 (riket 68)

Ökad kunskap och
färdigheter inom
olika ämnen och
områden
tillsammans med en
ökad insikt om sig

6:1 Genomfört
6:2 Värde 83 (riket 68)
7:1 En kurs har genomförts inom
projetet ”Interkom”

själv och sina
möjligheter i
samspelet med
andra.

Styrprocesser och demokrati
På folkhögskolan finns ett antal styrgrupper som regelbundet sammanträder och där
varje grupp har olika ansvarsområden.
Ledningsgrupp
Ledningsgruppen beslutar på delegation från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/folkhögskolestyrelsen om utbildningsutbud och kurstider.
Övriga ärenden som ledningsgruppen behandlar är av övergripande slag, t ex
gemensamma planeringsdagar, utformningen av prospekt, utvärderingar, budget,
marknadsföring och personalmöten.
Skolans ledningsgrupp har bestått av rektor Thomas Nilsson, kanslichef Solbritt
Lindh, biträdande rektor Meit Fohlin, linjeledare Eva Alvinge, linjeledare Mats
Hallberg, linjeledare Lise Axelsson, linjeledare Anders Holstensson och
internatföreståndare Kristina Winarve.
Linjeledare
Varje linje företräds av en linjeledare som har ett av rektor delegerat ansvar för
linjens ekonomi och ett operativt personalansvar. Linjeledarens ansvar definieras i ett
avtal. Rektor samlar linjeledarna vid två tillfällen per termin för utvärdering och
utbildning.
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Kursråd och skolråd
Kursrådet i Hemse består av elever från de olika linjerna och klasserna samt personal,
lärare och internatpersonal. I Fårösund heter motsvarande organ skolråd. Dessa råd
behandlar frågor som rör verksamheten under pågående långkurs, som temadagar,
föreläsningar, friluftsdagar och internatfrågor. Vidare tillsattes olika kommittéer för att
planera exempelvis temaarbete och gemensamma aktiviteter.

Övriga grupper
Härutöver har skolan bl.a. samverkansgrupp, och linjeråd med klasskonferenser.

Elevkåren och elevrådet
I skolsamhället finns också elevkåren som består av samtliga studerande på
Folkhögskolan. Elevkåren kan inom sig utse ett elevråd, dvs. en styrelse, som sköter de
löpande ärendena. Under vissa år är elevkåren mycket aktiv och man väljer ett elevråd
och därmed också en ordförande som bland annat samordnar kontakten mellan
eleverna och skolan/skolledningen. Andra år finns inte denna aktivitet utan arbetet
ligger nere. Under 2011 har det inte funnits fungerande elevråd på någon av enheterna

Delaktighet

beslut
och
möjlighet
att
påverka
Ambitionen är att
de studerande på
folkhögskolan skall
bli aktiva
medborgare som
påverkar
förutsättningarna i

Folkbildningsnätet – skolans intranät
Alla som är verksamma på skolan – personal, studerande och förtroendevalda i
styrelsen får tillgång till Folkbildningsnätet där t ex alla protokoll finns tillgängliga.

ett demokratiskt
samhälle.

Samhällsutveckling
Statens stöd till folkbildningen har fyra övergripande syften. Det ska stödja verksamhet
som bidrar till att stärka och utveckla demokratin och att bidra till att göra det möjligt
för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i
samhällsutvecklingen. Stödet ska vidare ha till syfte att bidra till att utjämna
utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt till att
bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Folkhögskolans hela verksamhet vilar på statens syften med folkbildningen. Vidare är
verksamheten en direkt följd av politiska beslut i Region Gotland där etableringen och
expansionen av verksamheten i Fårösund utgör ett betydande inslag i den regionala
utvecklingen på norra Gotland. Gotland har haft en mycket låg andel personer med
högre studier. Här spelar folkhögskolans erbjudande om utbildning en viktig roll och ett
av målen är att få fler gotlänningar att studera
vidare. Regional utveckling konkret går ut på att få en större del av arbetskraften i jobb.
Folkhögskolans arbete syftar till att ge befolkningen god hälsa, utbildning och
delaktighet i samhället. Därför handlar regional utveckling i en vidare mening
om allt som får människor att växa, både mänskligt och ekonomiskt, och ett
demokratiskt samhälle där människor känner sig delaktiga är minst lika viktigt som de
ekonomiska förutsättningarna. Gotlands folkhögskola finns naturligtvis med i
utvecklingsarbetet inom utbildningssatsningen, men har också en bredare roll.
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Skolan har under året samarbetat med Arbetsförmedlingen i rekrytering av ungdomar
till de särskilda utbildningsplatser som kallas Studiemotiverande folkhögskolekurs,
SMF. Finansieringen av platserna sker av ett särskilt anslag från regeringen via
arbetsförmedlingen och riktar sig till arbetslösa ungdomar. Från de kurser som har
genomförts har merparten av de studerande gått vidare till andra utbildningar på
folkhögskolan eller annan utbildnings aktör. Under året har region Gotland finansierat
10 utbildningsplatser för att möjliggöra vidare studier för SMF deltagarna.
Folkhögskolan har tagit aktivt del i processen och arbetet omkring Kustateljen och
Flimkluster arbetet och utgör en viktig och grundläggande verksamhet för själva
filmklustertanken. Vidare samarbetar Folkhögskolan med KomVux och Länsmuseet i
ett särskilt projekt om fördjupad kunskap om den Gotländska historien och kulturen,
tat mot SFI studerande

Styrtal/Indikatorer
1:1 Anordna minst 10 uppdrags/samverkansutbildningar
2:1Utvärdera marknadsföringsinsatserna
genom att ta fram statistik för hur deltagare
söker och får information
3:1 Aktiva info.insatser under långkursernas
introduktionsveckor som ska resultera i att
minst 50 pers väljer att skriva sig på Gotland
4:1 Erbjuda minst 50 offentliga
kulturarrangemang
4:2 Deltagarna uppger att de blivit mer
intresserade av kultur än tidigare, index högre
än riket.
5:1 Utveckla miljöprofilen
5:2 Index högre än riket på förekomsten av
miljöfrågor i undervisningen
6:1 Mäta andel studerande som söker vidare
till annan utbildning
6:2 Vid antagning till allmänna linjen prioritera
sökande med lägre utbildning.

1:1 Under 2012 genomfördes 2 uppdragsutbildningar
2:1 Mät-tal saknas
-

3:1 Innan den 30 okt valde 58 delt.
att skriva sig på Gotland
4:1 I Avanti har 33 program
registrerats, men betydligt fler har
genomförts.
4:2 Värde 57 (riket 61)

FHSK:an
en aktiv
del i
regionens
utveckling
Folkhögskolan har
tagit aktivt del i
processen och
arbetet omkring
Kustateljen och
Flimkluster arbetet
och utgör en viktig
och grundläggande
verksamhet för
själva
filmklustertanken.
Vidare samarbetar
Folkhögskolan med
KomVux och
Länsmuseet i ett
särskilt projekt om
fördjupad kunskap
om den Gotländska
historien och
kulturen, tat mot SFI
studerande

5:1 Antal erbjudna utbildningar:0
5:2 Värde 80 (riket 74)
6:1 Ja 104 pers, nej 26, vet ej 50
6:2 Se tabell sidan 7

Omvärldsanalys
Man kan konstatera att efterfrågan på Folkhögskolornas utbildningar och kurser över
landet får betecknas som god, man kan se en årlig ökning av söktrycket sedan 2008.
Några få skolor har inte klarat att leva upp till de fastlagda kravet att 15 % av
utbildningarna skall utgöras av deltagare med kort utbildningsbakgrund, allmän linje.
Vi befinner oss i en svårbedömd tid där många reformer inom utbildningssektorn gör
läget svårbedömt, rekryteringsunderlaget inte är självklart från år till år.
Under 2012 har marknadsbilden för vuxenutbildare också förändrats. Ett antal privata
företag och bolag lägger upp kortare eller längre utbildningar, som vänder sig till
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arbetsförmedling och försäkringskassa samt framväxten av nya YH-utbildningar innebär
att utbudet av utbildningar och kurser för vuxna har ökat under de senaste åren och
därmed också konkurrensen. Gotlands folkhögskola har inte kunnat se att dessa faktorer
påverkat rekryteringsläget.
I Folkbildningsrådets redovisning över folkhögskolornas ekonomi framgår det att många
skolor runt om i landet brottas med ekonomiska problem. Flera av skolorna redovisar
underskott i boksluten för andra eller tredje året i rad. En faktor som framgår av en
nationell genomlysning är att internatskolor har generellt svårare att få ekonomin i
balans. En slutsats man kan dra gällande Folkhögskolans framtida rekrytering av elever
och ekonomi i balans ger för handen att aktiv marknadsföring och samverkan med andra
aktörer är nödvändiga förutsättningar för att nå en gynnsam utveckling.
För Gotlands folkhögskola är den omfattande sommarkursverksamheten en viktig del för
att nå en balanserad ekonomi. Marknadsföringsinsatserna och organisationen har riggats
för att kunna möta denna ökande målgrupp av människor som vill besöka Gotland.

2012 har

varit ett
framgångs
rikt år ur
verksamhetssynpunkt.
År 2012 på
Gotlands

Sammanfattning

folkhögskola har

2012 på Gotlands folkhögskola har präglats av intensivt arbete och framgång i
avseendet nöjda medarbetare och deltagare. Under året presenterades ett
förslag till nytt arbetstidsavtal och processades fram till årsskiftet då det
undertecknades, för att börja gälla 2013. Avtalet avser att fördela
arbetsinsatserna jämnt över året och bättre svara upp mot det behov som finns
under sommarterminen.

präglats av

Folkhögskolan uppfattar sig som en tydlig del av GVF och för folkhögskolan har
det inneburit en stimulans att utvärdera verksamheten i ett större sammanhang
med jämförelsetal där man tydligt ser folkhögskolans fördelar.

ett förslag till nytt

Folkhögskolan har expanderat sin verksamhet under de senaste 10 åren och med
nyetablering av den omfattning som skolan genomfört tvingas man hela tiden att
revidera administrativa och organisatoriska rutiner. Med denna belastning i
åtanke signalerar det låga sjuktalet och den faktiska stämningen bland eleverna
på såväl den gamla som den nya enheten att 2012 har varit ett framgångsrikt år
ur verksamhetssynpunkt.

undertecknades, för

Per Edman
ordförande i Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden

intensivt arbete och
framgång i
avseendet nöjda
medarbetare och
deltagare. Under
året presenterades
arbetstidsavtal och
processades fram till
årsskiftet då det
att börja gälla 2013.

Thomas Nilsson
rektor

Bilagor:
Resultatrapport 2012
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Verksamhetsberättelse 2012

Text

Årsbudget

Ack utfall

Resultat

tkr

tkr

tkr

Jan 12 - Dec 12

Jan 12 - Mån 13 12

Org
464 Folkhögskolan
INTÄKTER
Försäljningsmedel

-8,024,0

-4,055,7

-3,968,3

Övriga intäkter/inkomster

-846

-1,134,1

288,1

Hyror och arrenden

-165

-5,462,9

5,297,9

Bidrag*
Försäljning vht o
entreprenader

-12,861,0

-13,550,0

689

-700

-677,6

-22,4

Summa vht intäkter

-22,596,0

-24,880,3

2,284,3

2,926,0

3,202,0

-276

23,528,0

24,145,4

-617,4

Lokalhyror

6,996,0

7,373,2

-377,2

Bränsle, energi o vatten

1,940,0

1,985,7

-45,7

Förbrukningsmaterial

2,267,0

2,441,1

-174,1

Diverse övriga tjänster

2,291,0

2,900,7

-609,7

Kapitalkostnader

1,078,0

1,080,2

-2,2

Summa vht kostnader

41,026,0

43,128,3

-2,102,3

Resulat f finansiella poster

18,430,0

18,248,0

182

Rambudget kommun
Finansiella intäkter o
kostnader

0

-0,3

0,3

RESULTAT, rambudget

18,430,0

18,247,7

182,3

Taxor o avgifter

KOSTNADER
Köp av verksamhet
Personalkostnader inkl PO

Not*
Statsbidrag från FBR
Basbidrag

-570,0

Utvecklings- och profileringsbidrag

-300,0

Bidrag för internationell verksamhet
Volymbidrag
Språkschablom
Förstärkningsbidrag
Totalt i resultaträkningen 2012

-6,8
-9 133,5
-68,3
-359,7
-10 438,3

Övriga bidrag (inkl periodiseringar över bokslut)
SPSM

-1 574,0

Europeiska Socialfonden

-695,6

Övrigt

-842,1

SUMMA BIDRAG ENLIGT OVAN

-13 550,0
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Ärendenr GVN 2010/78

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Rapport
Datum 2013-06-05

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Planering evakuering Säveområdet 2013/2014
Sammanfattning juni 2013
Naturvetenskapliga programmet
•
•
•

Flyttar till Hackspetten
Från ht 2013
Flyttplanering pågår

Estetiska programmet, inriktning bild och form
• Flyttar gymnasiegemensamma ämnen till Hansahuset.
• Flyttar karaktärsinriktningen till Hus 73.
• Senast till juluppehåll 2013.
Estetiska programmet, inriktning musik
• Flyttar gymnasiegemensamma ämnen till Hansahuset
• Flyttar karaktärsundervisningen till E-huset och Via Nova.
• Under 13/14
• En grundplanering över behov av åtgärder framtagen
Övrigt
• Ett evakueringsförslag för paviljongslösningar inlämnat
• Intresseanmälan till uppdrag Pedagogisk samordnare ute internt
• Uppfattar en viss osäkerhet kring ekonomiska frågor

Mats Lagerqvist
Försörjningsansvarig
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