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Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2017. Delårsrapport 1
Förslag till beslut

•

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Sammanfattning

Nämnden har ett prognostiserat resultat på 2,8 miljoner kronor som är baserad på
förväntat helårsutfall utifrån januari till mars månads resultat. Den största negativa
avvikelsen från budget ligger hos Wisbygymnasiet med cirka fem miljoner kronor.
Den största positiva avvikelsen ligger hos resursfördelningen (ersättningar för
elevvolymer) som har en positiv prognos på 9,1 miljoner kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Sjuktalen inom GVN:s ansvarområde har minskat något och ligger på 5,5 procent i
slutet av februari. För att motverka upplevelser av för hög arbetsbeslastning kommer
förvaltningen att fortsätta att anställa personal som kan förbättra förutsättningarna
för lärarna att mer koncentrerat arbeta med arbetsuppgifter som rör undervisningen.

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
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Delårsrapport 1/2017 för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har sammanställt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens delårsrapport 1, vars tyngdpunkt ligger på att beskriva
det ekonomiska läget, årsprognosen, personaluppföljning och vilka åtgärder som ska
vidtas vid befarat underskott. Nämndens prognos är baserad på förväntat helårsutfall
utifrån mars månads resultat.
Nämndens uppdrag och ansvarsområde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) har det politiska ansvaret för
Region Gotlands utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå,
gymnasieantagningen, det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 16-20 år,
undervisning i svenska för invandrare och vuxenutbildning. Utbildningarna bedrivs
som skolförlagda utbildningar, distansundervisning, lärlingsutbildning,
yrkeshögskoleutbildning och även uppdragsutbildning. Utbildningsverksamheterna
finns inom Wisbygymnasiet, Kompetenscentrum Gotland och Gotlands
folkhögskola. Nämnden ansvarar också för praktiksamordning och skyddade
anställningar inom enheten för arbetsmarknad samt mottagning och etablering av
nyanlända personer med uppehållstillstånd som valt att kommunplacera sig på
Gotland samt kvotflyktingar.

1. Sammanfattande kommentarer om måluppfyllelsen
Nämnden har ett prognostiserat resultat på 2,8 miljoner kronor som är baserad på
förväntat helårsutfall utifrån januari till mars månads resultat. Den största negativa
avvikelsen från budget ligger hos Wisbygymnasiet med cirka fem miljoner kronor.
Den största positiva avvikelsen ligger hos resursfördelningen (ersättningar för
elevvolymer) som har en positiv prognos på 9,1 miljoner kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Sjuktalen inom GVN:s ansvarområde har minskat något och ligger på 5,5 procent i
slutet av februari. För att motverka upplevelser av för hög arbetsbelastning kommer
förvaltningen att fortsätta att anställa personal som kan förbättra förutsättningarna
för lärarna att mer koncentrerat arbeta med arbetsuppgifter som rör undervisningen,
det kan till exempel vara lärarassistenter och socialpedagoger.
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2. Väsentliga/kritiska händelser
Gymnasievalet 2017

Det preliminära gymnasievalet avslutades den 15 februari. 488 elever sökte då till
kommunala Wisbygymnasiet (varav tio elever från fastlandet). 46 elever sökte till
fristående Guteskolan. 81 gotländska elever har sökt gymnasieutbildning på annan
ort. Omvalet startar den 24 april. Då har eleverna möjlighet att ändra sina val. Den 27
juni ges det definitiva antagningsbeskedet.
Sökandesiffrorna vid det preliminära gymnasievalets utgång visade att tre
högskoleförberedande program är särskilt populära: samhällsvetenskapsprogrammet
med 88 förstahandssökande*, ekonomiprogrammet med 53 sökande i förstahand
samt naturvetenskapsprogrammet med 58 förstahandssökande. Lägst söktryck bland
de högskoleförberedande programmen hade humanistiska programmet med åtta
sökande i första hand.
Populärast bland yrkesprogrammen var el- och energiprogrammet med 33
förstahandssökande, restaurang- och livsmedelsprogrammet med 25
förstahandssökande samt handels- och administrationsprogrammet med 23
förstahandssökande. Lägst söktryck bland yrkesprogrammen hade
sjöfartsutbildningen med nio sökande samt VVS- och fastighetsprogrammet med nio
sökande i första hand.
I mars fastställde nämnden vilka gymnasieutbildningar som ska starta för årskurs 1
läsåret 2017/18. Detta utifrån antagningsprognosen som byggs upp utifrån hur
eleverna valt, hur det ser ut med deras behörighet till gymnasiet just nu liksom vilken
tillgång det finns till APL-platser för yrkesprogrammen. Alla 17 program och 27
inriktningar på Wisbygymnasiet kommer att starta.
Strategisk plan och budget

Nämnden har behandlat strategisk plan och budget för åren 2018-2020. Under
planperioden ska GVN minska kostnaderna med elva miljoner kronor, enligt tidigare
beslut av regionfullmäktige. Investeringar behöver göras, bland annat inom IT där
ungefär en tredjedel av gymnasieskolans lärardatorer behöver bytas ut varje år.
Lärardatorer behövs även inom vuxenutbildningen och folkhögskolan och lärplattor
inom SFI. När det gäller lokaler planerar nämnden att fler gymnasieprogram ska
kunna etablera sig på Solrosenområdet till exempel sjöfartsutbildningen, bygg- och
anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet samt el- och
energiprogrammets inriktning dator och kommunikation. Ett bakomliggande
argument för att försöka samla fler utbildningar på solrosenområdet är att få en jämn
fördelning av flickor och pojkar på området. Nämndens investeringsförslag har gått
vidare till regionstyrelsens budgetavstämning för slutligt avgörande i
regionfullmäktige.
Yttrande om framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland

GVN är positiv till förslaget att ungdomsavdelningen flyttas över från nuvarande
kultur- och fritidsförvaltningen till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Detta
under förutsättning att verksamheten är fullt finansierad. Om regionfullmäktige fattar
beslut om detta innebär det att nämnden får ansvar för den öppna
ungdomsverksamheten för ungdomar (13-19 år) med ungdomsgårdar, ungkulturhus
och fältfritidsledare.
Återflytten till Sävehuset

I mars flyttade de gymnasieprogram och inriktningar som tidigare varit evakuerade
tillbaka till Solrosenområdet och nya Sävehuset. Projektet med återflytten har
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omfattat 21 delprojekt. Evakueringslokalerna är uppsagda från och med den 6 mars
till den 30 april även Kulturskolans tidigare lokaler är uppsagda. Invigningen av
sävehuset genomfördes den 30 mars med öppet hus där man kunde besöka
gymnasieprogrammen och kulturskolan.
Remissvaret på gymnasieutredningen

Region Gotland har av Utbildningsdepartementet beretts möjlighet att lämna
yttrande över betänkandet En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska
påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77). Gymnasieutredningens direktiv
och tilläggsdirektiv är omfattande och spänner över drygt 20 olika delområden som
rör gymnasieskolan. Regeringens mål enligt direktiven är att alla ungdomar ska
påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Detta har utgjort själva grunden för
utredningens arbete och innebär ett fokus på ungas deltagande i gymnasieutbildning
och på genomströmningen i gymnasieskolan.
Utredningen ska överväga om gymnasieskolan ska vara obligatorisk eller om det är
att föredra andra åtgärder som ger ungdomar motivation och drivkrafter till att
fullfölja en gymnasieutbildning. Utredningen har även haft i uppdrag att analysera ett
antal mer specifika frågor, däribland att se över bestämmelserna om stöd, föreslå hur
rätten till högskolebehörighet på yrkesprogram kan stärkas, hur
introduktionsprogram kan utvecklas och att utreda möjligheterna att införa
ämnesbetyg i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredningen ska även föreslå
om det finns anledning att göra justeringar i utbudet av nationella program och
inriktningar.
Nej till ytterligare yrkeshögskoleutbildningar

I 2016 års ansökningsomgång fick myndigheten för yrkeshögskola in 1306
ansökningar för att bedriva utbildning med start under hösten 2017 eller under våren
2018. Av dessa beviljades endast 351 ansökningar. Kompetenscentrum Gotland fick
nej till följande utbildningar som sökts i samarbete med Nynäshamns
Kompetenscentrum:
- Tvåårig utbildning till bryggeritekniker
- Tvåårig utbildning till studiehandledare modersmål och specialpedagogik (partner är
Södertörn)
- Tvåårig utbildning till bygglovshandläggare/byggnadsinspektör (partners är
Södertörn och övriga kommuner i Stockholms län)
- Tvåårig utbildning till upplevelseledare för hållbar besöksnäring (partner är
Södertälje)
Under 2017 pågår följande utbildningar:
 Tvåårig utbildning till drift och anläggningstekniker1, fortsättning andra året
 Tvåårig utbildning till drift- och anläggningstekniker, omgång två med start
hösten 2017
 Tvåårig utbildning till köksmästare, avslutas under vårterminen 20172
 Tvåårig utbildning till medicinsk sekreterare, fortsättning andra året (partner
är Lernia Östersund)
 Tvåårig utbildning till medicinsk sekreterare, start av andra omgången hösten
2017 (partner är Lernia Östersund)

1

2

I egen regi

Köksmästarutbildningen, startade inte hösten 2016 med anledning av för få sökande
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Sökta statsbidrag

Följande ansökningar om statsbidrag inom nämndens område har inlämnats till
Skolverket:


Lärlingsvux – bidrag på 505 874 kronor som avser fem lärlingsvuxplatser (16
handledare och fem arbetsplatser)



Yrkesvux – bidrag på 2.55 miljoner kronor som avser 23 platser 1100vp, 23
platser 800vp, tre platser sfi 1100vp och två platser sfi 800vp.



Lovskola – bidrag på 221 650 kronor som avser 243 elevveckor á 715 kronor
och 335 elevdagar á 143 kronor. Bidraget delas mellan gymnasiet och
grundskolan.



Utveckling av sfi-verksamheten – bidrag på 792 000 kronor.



Vuxenutbildningen har beviljats 750 000 kronor från Specialpedagogiska
myndigheten för att utveckla verksamhetens möjligheter att möta elever med
särskilda behov.



Läslyftet – bidraget på drygt 1,3 miljoner kronor fördelas mellan gymnasiet
och grundskolan.



Olika karriärtjänster (förstelärare och lärarlönelyft)

Sökta statsbidrag där beslut ännu inte meddelats


Gymnasial lärlingsutbildning



Utbildning i kombination med traineejobb

Ändrade villkor och fördelningskriterier för statsbidrag till folkhögskolor

Folkbildningsrådets styrelse fastställde i december 2015 nya statsbidragsvillkor för
studieförbunden som gäller från och med 2017. Förvaltningen har gett en konsult i
uppdrag att se över vilka anpassningar/förändringar som behöver göras med
anledning av detta. En skriftlig slutrapport ”Utredning om styrning – ledning av Gotlands
folkhögskola” redovisades den 20 mars 2017.
Projektansökan inlämnad

Förvaltningen har lämnat in en projektansökan motsvarande ca nio miljoner kronor
för ett projekt inom ramen för Hållbara Gotland3 och insatsområdet
kompetensförsörjning. Projektet handlar om att höja utbildningsnivån – öka
genomströmning i grundskolan och gymnasiet samt bidra till ett ökat inflöde till
eftergymnasial utbildning. Projektet omfattar fyra delprojekt: Skola och arbetsliv,
Teknikcollege, Strukturer för yrkeshögskoleutbildningar samt
Forskarstöd/forskningsöversikt.
Söker ytterligare tillväxtmedel till filmklustersatsning

Nämnden har gett utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att ansöka om
regionala tillväxtmedel för en fortsatt projektperiod på tre år för Filmkluster
Fårösund. Detta under förutsättning att regionstyrelsen ger sin förvaltning
motsvarande uppdrag samt att kultur- och fritidsnämnden, om de är berörda, ställer
sig bakom ansökan. Gotlands folkhögskola har haft uppdraget att skapa ett kluster
3

Tillväxtpaketet från staten på 100 miljoner kronor för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling på Gotland.
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med olika filmrelaterade verksamheter på området Kustparken i Fårösund. Tanken
med etableringen är att detta ska leda till förutsättningarna för filmskapande,
tillväxt och arbetstillfällen på Gotland och speciellt Fårösund.
Målområdet ekonomi

GVN har ett prognostiserat resultat för helåret på 2,8 miljoner kronor4.
Wisbygymnasiet

De kommunala gymnasieskolorna på Gotland har under flera år gått med underskott
bland annat som en följd av minskat elevantal och totalt sett ett utbildningsutbud
som gett många små elevgrupper, vilket är ekonomiskt ineffektivt. Elevprognoserna
på både kort och lång sikt pekar nu på ett tämligen konstant elevantal.
Förvaltningen har tillsammans med rektor tagit fram en långsiktig plan för att nå en
ekonomisk balans fr.o.m. 2018. Underskottet på cirka fem miljoner kronor på
Wisbygymnasiet beror på omställningskostnader som uppstår under vårterminen till
följd av avvecklingen av flera inriktningar. Från och med höstterminen minskas
antalet tjänster med 14,9 vilket budgeten för 2017 är baserad på. Av den totala
besparingen som personalminskningen ger på cirka 7,5 miljoner kommer endast 2,5
miljoner att falla ut under 2017. Resterande fem miljoner kommer att få genomslag
2018 då full helårseffekt nås.
Naturbruksprogrammet på Wisbygymnasiet hade vid det preliminära gymnasievalet
24 förstandssökande5. Fem elever på Gotland valde samma program på fastlandet.
Det finns ett ramavtal mellan Region Gotland och Gotland Grönt Centrum som
ansvarar för undervisningen i karaktärsämneskurserna, det arbetsplatsförlagda
lärandet APL samt stå för utbildningslokaler, utrustning och elevmåltider fram till
juni 2017. Ramavtalet omfattar ett värde på 6 till 8 miljoner kronor och tecknades år
2015 för två år med möjlighet till förlängning 1 plus 1 år. Region Gotland har valt att
förlänga avtalet ett år.
Riksrekryterande sjöfartsutbildningen på Wisbygymnasiet hade vid det preliminära
gymnasievalet med nio sökande i förstahand – varav två från fastlandet. Ett avtal
finns med Rederi AB Gotland som innebär att nämnden får kostnadstäckning för de
utbildningsplatser som inte blir besatta6.
Gotlands folkhögskola

Gotlands folkhögskola prognostiserar ett resultat på 250 000 kronor. Kommentar.
Folkhögskolan kommer troligtvis få skicka tillbaka bidragsmedel angående satsningen
med motivationshöjande insatser då Arbetsförmedlingen inte hittar deltagare.
Folkhögskolan kommer att få betala in retroaktiv moms för vissa utbildningar för
åren 2016 och 2017 vilket påverkar ekonomin.
Under 2017 har folkhögskolan fått utökade statsbidrag av engångskaraktär. Det
mesta härrör från verksamhet genomförd 2016 men där eftersläpningen gör att
pengarna redovisas på innevarande år.
Osäkra faktorer som kan påverka det ekonomiska resultatet är:
-

4

Renoveringen av elevhemmet Nygårds och vilka merkostnader eller bortfall
av intäkter som inte täcks av investeringsmedlen

Februari månads prognos för nämnden var ett resultat på 600 000 kronor.

5

I antalet uppgivna förstahandsökande ingår även fem så kallade s-behöriga - det vill säga sökande
som saknar den behörighet som krävs till valt program.
6

12 utbildningsplatser är fastslagna av nämnden för årkurs 1 läsåret 2016/17.
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Vilka ekonomiska konsekvenser eventuell fortsättning av filmklustret i
Fårösund får för folkhögskolan
Sommarverksamheten är alltid en osäker faktor - vilka sommarkurser som
kommer att ha tillräckligt många sökande för att kunna starta. Detta påverkar
direkt skolans ekonomi.

Bedömningen är både merkostnader och intäkter av engångskaraktär balanserar
varandra.
Till den studiemotiverande folkhögskolekursen (SMF) ska Arbetsförmedlingen (AF)
rekrytera arbetslösa personer som behöver motiveras till studier. Till tio beviljade
utbildningsplatser har AF bara lyckats rekrytera en person. Detta medför att Gotland
behöver återbetala utbildningsplatser och att folkhögskolan måste omplacera de
lärartjänster som var tänkta. Till etableringskursen som riktar sig till nya svenskar
med uppehållstillstånd har tillströmningen varit god. Även den sker i samarbete med
AF. Trycket på den verksamheten är nu så hög att skolan fått ont om lokaler och det
är bitvis svårt att hitta personal med rätt kompetens.
Kompetenscentrum Gotland

Kompetenscentrum Gotlands budget delades vid årsskiftet upp i tre delar
(vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration). Resultatet redovisas uppdelat
nedan.
Vuxenutbildningen

Prognosen för året är ett resultat i balans. I rektors internbudget är det avsatt medel
för en biträdande rektor men denne är inte tillsatt i dagsläget. Detta har påverkat
resultatet positivt initialt. Rektor bedömer dock att det finns ett behov av en
biträdande rektor för att frigöra tid för ett mer strategiskt arbete som med avsikt att
kvalitetssäkra, utveckla och effektivisera vuxenutbildningens alla områden. Rektor
bedömer att det finns möjlighet att lösa detta inom ramen för budget.
Otillsatta lärartjänster har påverkat resultatet positivt. Samtidigt har detta påverkat
undervisningen negativt då verksamheten varit tvungen att slå samman grupper som
egentligen hade behövt ha två lärarresurser. Verksamheten ser ett ökat behov av
klassrumsundervisning på grundläggande och gymnasial nivå inom framförallt
svenska som andraspråk, men troligtvis även inom andra ämnesområden med elever
som är klara med sfi. Värt att notera är även att Skolverkets nya bestämmelser
avseende delkurser inom grundläggande vuxenutbildning inte efterlevs i dagsläget. I
vilken omfattning och åt vilket håll detta kommer att påverka ekonomin är i dagsläget
osäkert.
En översyn behöver genomföras av kursutbudet kopplat till tillgänglighet och kvalitet
samt göras en genomlysning av vilka ekonomiska resurser som finns att tillgå, dels i
form av statsbidrag men även kopplat till de kommunala medlen.
Arbetsmarknadsenheten

Prognosen för året är ett resultat i balans En viss osäkerhet finns fortfarande kring
ESF-projektet ”Integration på arbetsplatsen”, men läget är klart förbättrat i
förhållande till sista kvartalet 2016. Projektekonomin löper inte per kalenderår utan
avser hela projekttiden vilket betyder att det finns tid att korrigera det underskott
som upparbetades i den inledande fasen av genomförandet. En annan faktor som
påverkar möjligheten till att exakt följa den ekonomiska utvecklingen är rekvisitioner
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från Arbetsförmedlingen gällande olika former av anställningar. Ersättningen
kommer inte kontinuerligt så det är svårt läsa av resultat i ett kort perspektiv.
Integrationsenheten

Prognosen för året är ett resultat i balans Enheten betalar för de elever som studerar
sfi på folkhögskolan. Ersättningen för detta är på 92 kronor per timme vilket är en
hög kostnad och detta påverkar integrationsenhetens ekonomi negativt. Under våren
kommer detta att utredas närmare.
Målområdet kvalitet/processer

Varje år framställer förvaltningen ett antal rapporter för att uppfylla skollagens krav
på kvalitetsuppföljning. Där redovisas resultat utifrån verksamhetsmått fastslagna i
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamhetsplan. Bland annat redovisas
genomförda elev-/deltagarenkäter, kunskapsresultat, tillgängligheten till
utbildningsplatser m.m. Uppgifter om måluppfyllelse som rör kvartal 1 kommer att
behandlas i nämndens delårsrapport 2.
Då verksamhetsplanearbetet i förvaltningen är en relativt ny process så behöver av
det systematiska kvalitetsarbetets årshjul och innehåll anpassas och synkroniseras
med den processen. Handlingsplaner kopplade till verksamhetsplanen ersätter därför
analys- och åtgärdsplanerna den här våren.
Verksamhetsplanen fastställer brukarenkäternas7 innehåll och omfattning. För att
kunna göra jämförelse över tid samt mellan verksamheter inom Region Gotland har
elevenkäterna som genomförs årskurs 3, 5 och 8 i grundskolan samt år 2 på
gymnasiet utformats på samma sätt. Insatser görs för att öka svarsfrekvensen i
enkäterna.
Måluppföljningsdialoger genomförs med alla skolledare under mars och april i
blandade konstellationer från alla skolformer. Samtalen på vårterminen berör
värdegrund och trivsel. Utformningen av elevenkäterna har utvecklats och anpassats
utifrån verksamhetsplanen och befintliga SKL-frågor: KKiK (kommunens kvalitet i
korthet) och omfattar sju frågor. Till dessa läggs ytterligare tre frågor som ger ett
mått på nöjd elevindex (NEI).
Vuxenutbildningen

Det systematiska kvalitetsarbetet är ett utvecklingsområde inom vuxenutbildningen
och rektor planerar med stöd av kvalitets- och utvecklingsavdelningen säkerställa
detta arbete framöver. En brukarenkät planeras att genomföras.
Inom SFI erbjuds sedan januari 2017 närdistansutbildning för de elever som inte har
möjlighet att läsa enligt ordinarie schema. Detta är ett led i att öka tillgängligheten för
de studerande som exempelvis arbetar, är föräldralediga eller av annan orsak vill ha
ett annat upplägg på sina studier.
Integrationsenheten

Ett omfattande arbete har gjorts för att försöka renodla integrationsenhetens
uppdrag. Den 1 mars 2017 gick ansvaret för bostadsförsörjning över till
teknikförvaltningen. Det är dock osäkert om Region Gotland inte lyckas hitta
boendealternativ till de nyanlända som anvisats till Gotland. Under delår 1 är det
första gången som anvisade nyanlända personer på Gotland blir anvisade ett delat
7

Elever i grundskolan respektive vårdnadshavare till i barn förskola, fritidshem och särskola.
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boende - ensamhushåll som får dela på kök och badrum. Integrationsenheten står
som mottagare av det eventuella missnöje som uppstår, och kan påverka deltagarnas
intryck av kvalitet på verksamheten. Integrationsenheten har under första kvartalet
tagit emot 44 anvisade personer till Gotland, varav 17 barn som har skrivits in i
förskola och skola. Samhällsinformation, nationell kurs som ges under 60 timmar,
har erbjudits 20 personer på modersmål arabiska och distanskurs på tigrinja startar
den 12 april med åtta personer. Ytterligare en kurs på arabiska börjar den 21 april
med 20 erbjudna platser.
Arbetsmarknadsenheten

Vad gäller arbetet inom Steget (som bland annat hanterar praktiksamordning, OSAtjänster osv) så har nu rutiner och arbetssätt kring framförallt extratjänster (ny insats)
satt sig och fungerar väl. I slutet av delår 1 så har 38 anställningar av de planerade 70
genomförts.
Målområdet medarbetare/attraktiv arbetsgivare

Gymnasiechefen, som ansvarat för avdelningen gymnasiet är från 1 januari 2017 även
chef för avdelningen för vuxenutbildning och arbetsmarknad.
En utredning har pågått under våren om skolledarnas förutsättningar för att kunna
vara pedagogiska ledare och vilket stöd man behöver för detta. Under våren
genomförs en inventering. Utifrån enkätsvar och intervjuer tas en nulägesbeskrivning
fram. I oktober läggs ett förslag på eventuella förändringar.
Ekonomistödet från regionstyrelseförvaltningen har minskat från fem
ekonomresurser har minskats till tre. Detta skapar oro över att verksamheter och
chefer inte ska få ett tillräckligt bra stöd för ekonomiuppföljningar och ekonomistöd.
Utbildningsdirektören har beslutat att friskvårdstimmen inom förvaltningen ska tas
ut i enlighet med de riktlinjer som finns för Region Gotlands alla medarbetare och
inte, som i vissa verksamheter varit fallet, läggas in i tjänsteplaneringen/schemaläggas
som en utgångspunkt för övrig planering. Syftet är att verksamheten går i första
hand, vilket kan innebära att friskvårdstimmen/fystimmen inte kan nyttjas. På
arbetsställen där chefen bedömer att verksamheten inte medger att
friskvårdstimmen/fystimmen genomförs på arbetstid, lämnas bidrag med maximalt
1200 kronor per år till medarbetaren mot uppvisande av kvitto, i enlighet med
Region Gotlands policy och riktlinjer för friskvård.

Flera personalkategorier är svårrekryterade. Barn- och elevhälsan professioner är
nationella bristyrken, vilket påverkar de resurser som finns för gymnasieskolan.
Samma är läget med specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. Även
skolledare är generellt en svårrekryterad grupp. Möjligheten att rekrytera behöriga
lärare för skolformen gymnasiet ser goda ut framåt.
Wisbygymnasiet

Från 1 januari 2017 har Wisbygymnasiets två skolenheter slagits samman till en under
ledning av en rektor. Till sin hjälp har rektor fem biträdande rektorer och en
administrativ chef. I samband med återflytten till Sävehuset under våren har det
bildades nya lärarlag som baseras på ämnestillhörighet för att stödja det kollegiala
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samarbetet. Lärarlagen är fördelade i de olika husen med syfte att nå en så god
integrering som möjligt för eleverna. Ett viktigt fokus i samband md
sammanslagningen har varit och är att skapa en gemensam kultur på hela skolan. Ett
led i detta arbete har också varit att arbeta med personal-främjande åtgärder.
Under kommande läsåret 2017/18 kommer all pedagogisk personal att delta i
Skolverkets kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivutveckling. För detta
har Wisbygymnasiet erhållit statsbidrag för finansiering av handledartjänster
motsvarande 1,8 tjänster.
Två skolledare på gymnasiet genomgår för närvarande den statliga
rektorsutbildningen.
Kompetenscentrum Gotland

Kompetenscentrum Gotland består av tre enheter med var sin chef:
vuxenutbildningen, arbetsmarknad och integration. Kompetenscentrum Gotlands
vuxenutbildning har ny rektor från 1 januari. Under första kvartalet har enhetens tre
delar arbetat med frågor kopplade till den psykosociala skyddsronden. De mer
övergripande frågorna på Kompetenscentrum hanterats på den samlade
arbetsplatsträffen och i samverkansgruppen.
Vuxenutbildningen

Två rehabiliteringsprocesser pågår vilket påverkar personalplaneringen negativt och i
förlängningen kan påverka ekonomin.
Det finns behov av kompetensutveckling kopplat till verksamhetsutveckling av
vuxenutbildningen inom IKT (med fokus på sfi men även övrig undervisning) samt
specialpedagogik.
En skolledare inom vuxenutbildningen genomgår för närvarande den statliga
rektorsutbildningen
Rekryteringsbehov finns av lärare inom bland annat svenska/svenska som
andraspråk/engelska, matematik, yrkeshögskoleutbildningen i drift- och
underhållsteknik- Även specialpedagog/speciallärare behövs rekryteras. I ett längre
perspektiv kan det finnas ett ökat behov av klassrumsundervisning då målgruppen
för grundläggande och gymnasiet kommer att bestå av elever med utländsk
bakgrund.
Arbetsmarknadsenheten

Ny biträdande enhetschef för arbetsmarknadsenheten tillträdde 1 mars.
För att klara vägledningsbemanningen i dagsläget tjänstgör obehöriga samt
pensionerade studie- och yrkesvägledare. Även skolledare är generellt en
svårrekryterad grupp. Kvaliteten på studie- och yrkesvägledningsområdet har hållits
på en god nivå trots många nya och obehöriga tjänsteinnehavare – särskilt på
grundskolan. Den ordinarie personalen har dragit ett tyngre lass än normalt. Under
första kvartalet har rekrytering av fyra studie- och yrkesvägledare påbörjats. Fler
behöriga än tidigare är sökande.
Integrationsenheten

Chef för enheten är tillsvidareanställd från 1 februari. På enheten finnsett positivt
arbetsklimat, men arbetsbelastningen är hög. Det är många sökande vid nya
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rekryteringar.
Folkhögskolan

Den psykosociala arbetsmiljön på folkhögskolan är mycket god. Detta har kunnat
konstateras efter genomförd skyddsrond.
Gällande rekryteringsläget jobbar på folkhögskolan så är det just nu aktuellt med två
rekryteringar av lärare, en i svenska/engelska/sfi till Hemse och sfi till Fårösund.
Under året sker också pensionsavgångar (tjänster som måste återbesättas) - en
socialpedagog och en administrativ assistent i Fårösund. Att båda dessa tjänster
återbesätts är en förutsättning för att verksamheten ska kunna flyta på bra.
Socialpedagogen är en resurs i en specifik klass och finansieras till stor del av medel
från myndigheten för special Specialpedagogiska skolmyndigheten. Assistenttjänsten i
Fårösund har en nyckelroll på skolan och att den återbesätts är en förutsättning för
att verksamheten ska fungera och att skolledaren där ska kunna fungera i sin roll.

3. Resultat för perioden, årsprognos och
investeringsprognos
Inledning

Årets budgetram uppgår till 283,5 miljoner kronor vilket innebär en ökning av
anslaget med 3,4 miljoner kronor i jämförelse med föregående år. Ramökningen
motsvarar en ökning med 1,2 procent.
Ramberäkning 2017 per nämnd/förvaltning, tkr
Beslutad i regionstyrelsen 2016-12-14
IB 2016
Justering kapitalkostnader
Justerad budget 2016
Resursfördelning
Lokalkostnader
Externa avtal
Besparing
Ökad hyra nya gymnasieskolan

-280 376
259
-280 117
-553
2 791
-800
5 000
-8 100

Naturbruksprogrammet återställning av tillfälligt 3-årigt anslag

750

Budgeteffekt internräntesänkning

377

Ny finansieringsmodell, IT-tjänster-serviceavtal, RSF
Personalkostnadskompensation
Budgetram 2017

790
-3 620
-283 482

Bedömningen för 2017 är att nämndens uppdrag ska kunna verkställas inom tilldelad
budgetram.
Periodens resultat

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prognos för helåret 2017 är ett positivt
resultat på 2,8 miljoner kronor.
Gymnasieskolan prognostiserar ett samlat underskott på cirka 5,1 miljoner kronor,
underskottet är en kombination av en för stor organisation och för få antal elever på
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några av gymnasieskolans utbildningar. Försörjningschefen redovisar en negativ
prognos på 1,0 miljoner kronor, avvikelsen beror på obudgeterade kostnader för
utflyttning ur lokaler på Wisbygymnasiet norr och inflyttning till gymnasieskolans nya
skolbyggnad ”Sävehuset” på solrosenområdet. Den interkommunala ersättningen
och utbetalningarna till fristående gymnasieskola redovisar tillsammans ett underskott
på 0,5 miljoner kronor, i underskottet medräknas också de utbetalningar av
kompensationsbelopp till fristående skolor för de underskott som den kommunala
gymnasieskolan gjorde år 2013.
Det som väger upp balansen och slutligen generar ett överskott för nämnden är att
folkhögskolan redovisar ett positivt resultat på 250 000 kronor. Nämndbudgeten
redovisar en positiv prognos på 50 000 kronor och resursfördelningen (ersättningar
för elevvolymer) har en positiv prognos på 9,1 miljoner kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Antalet månadsuppföljningar med prognos från verksamheten kommer endast att bli
tre stycken under året och dessa är delår 1, maj och delår 2 samt årsbokslut. Detta
med anledning av att regionstyrelseförvaltningen ska spara 56 mnkr på tre år på
administrativa tjänster. På grund av detta kommer ekonomifunktionen att minska
personellt och att stödet ut till förvaltningarna kommer att begränsas. Antalet
ekonomer som arbetar mot utbildnings- och arbetslivsförvaltningen minskas från
fem till tre stycken.
Resultatrapport per den 31 mars 2017
Resultatrapport
Intäkter

Budget

Utfall

Resultat

Prognos

-50 429

-54 386

3 957

18 682

Personalkostnader

42 878

45 627

-2 749

-11 944

Lokalkostnader

15 953

14 405

1 547

0

Övriga kostnader

62 466

59 699

2 767

-3 938

70 868

65 345

5 523

2 800

Summa
Exklusive kommunbidrag

Resultatrapport per den 31 mars 2016
Resultatrapport
Intäkter

Budget

Utfall

Resultat

Bokslut*

-48 444

-51 504

3 061

21 254

Personalkostnader

43 241

42 849

392

-5 972

Lokalkostnader

14 979

15 269

-290

-1 146

Övriga kostnader

60 244

58 593

1 650

576

70 020

65 208

4 813

14 713

Summa
Exklusive kommunbidrag

Ovanstående tabeller (resultatrapport) visar periodens omslutning januari-mars för
åren 2017 och 2016. Nettokostnaden ökar för perioden med 137 000 kronor,
procentuell ökning är marginell. I jämförelse mellan åren ökar periodens resultat från
4,8 miljoner kronor till 5,5 miljoner kronor, en ökning med 710 000 kronor.
Jämförelse mellan resultatrapport år 2017 och år 2016
Intäkter

Intäkterna är 2,9 miljoner kronor högre för perioden år 2017 i jämförelse med
samma period föregående år. Att intäkterna totalt sett för perioden är högre beror
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framförallt på ökade interna transaktioner på Kompetenscentrum, externa
ersättningar bland annat från Skolverket avseende lärarlönelyftet, ökade ersättningar
från folkbildningsrådet samt en ökning av schablonersättning (etableringsersättning)
på integrationsenheten. Årets intäkter på 3,4 miljoner kronor för återsökta statsbidrag
för asyl har ännu inte gått på för perioden.
Personalkostnader

Utfallet för personalkostnaderna har för perioden år 2017, i jämförelse med år 2016,
ökat med 2,8 miljoner kronor. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka
850 000 kronor avser löneökningar för 2016 och drygt 780 000 kronor avser
lärarlönelyftet. Om hänsyn tas till ovan blir förändringen i personalkostnaden, i
jämförelse, för perioden en nettoökning med 1,1 miljoner kronor. Stora delar av
nettoökningen ligger på enheten arbetsmarknad och avser externa projekt- och
bidragsfinansierade insatser ”Extra tjänster” insatser för personer som är långt ifrån
arbetsmarknaden, projektet ”språkpraktik i omsorgen”.
Lokalkostnader

För periodens utfall är lokalkostnaderna lägre 864 000 kronor i en jämförelse med år
2016. Det lägre utfallet på lokalkostnaderna har sin förklaring i den sänkta
budgetramen på 2,8 miljoner kronor som fastställdes för år 2017 på grund av lägre
hyreskostnader kopplat till regionens sänkning av internräntan från fyra till två
procent. Att periodens resultat för lokalkostnaden pekar på ett överskott på 1,6
miljoner kronor förklaras av att hyreskostnaden för Sävehuset inte gått på ännu.
Övriga kostnader

Utfallet för perioden är i jämförelse med föregående år är 1,1 miljoner högre, den
högre kostnaden förklaras framförallt av ökade utbetalningar av interkommunala
ersättningar. Att periodens resultat för övriga kostnader pekar på ett överskott på 2,8
miljoner kronor förklaras bland annat av att kostnader för Wisbygymnasiet och
integrationsenheten kommer senare under året, exempelvis interna ersättningar från
integrationsenheten till vuxenutbildningen för SFI-undervisning. Det finns idag inget
som pekar mot någon större avvikelse för året.
Nedan tabell förtydligar de poster som förekommer på kostnadsstället övriga
kostnader, tabellen avser periodens budgeterade kostnader på konto två positioner.
Det som framgår av tabellen är att de absolut största budgeterade kostnaderna är
flödesbidrag, interna ersättningarna-elevvolymer, samt köp av huvudverksamhetutbetalningar till annan huvudman samt övrigt köpta tjänster-varav elevmåltider 2,3
miljoner kronor.
Konto 2pos

Budget

Konto 2pos

40 Inköp av anläggningstillg

153 68 Tele data och post

41 Inköp av anläggningstillg

122 69 Kostnader transportmedel

42 Hjälpmedel
45 Externa bidrag och transfereringar

7 70 Transporter och resor
850 71 Representation

Budget
150
333
645
57

46 Köp av huvudverksamhet

13 994 72 Annonser reklam info

145

47 Flödesbidrag

37 792 73 Försäkringspremier och riskkostn

241

49 Div kostnader

74 Övriga köpta tjänster

63 Hyra leasing anläggningstillg

1 286 76 Diverse kostnader

64 Förbrukningsmaterial

2 080 79 Avskrivningar och internränta

65 Kontorsmaterial och trycksaker
66 Rep o underhåll inventarier

164 85 Finansiella kostnader

2 548
480
1 373
1

45
Summa

62 466
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Elevvolymer
Resursfördelningen

Not1

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

Differens,
tkr

Budget
volym

Prognos
volym

Differens
volym

Wisbygymnasiet, norra

63 280

64 753

-1 473

684

699

15

Wisbygymnasiet, södra

50 648

51 113

-465

745

752

113 928

115 866

-1 938

1 429

1 451

7
22

Summa
Not1

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever samt intäkter från Migrationsverket

Antagningsenhet, interkommunalersättning m.fl.
Frist. gymn. i den egna kommunen

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

Differens,
tkr

Budget
volym

Prognos
volym

Differens
volym

Not2

25 541

25 143

398

218

210

Kommunal gymnasieskola, annan kom.

9 088

9 567

-479

67

70

Fristående gymn, annan kommun

3

7 032

7 222

-190

52

52

0

-1 435

-1 162

-273

40 226

40 770

-544

337

332

-5

1 783

17

Not3

Elever från annan kommun
Summa
Not 2-3

-8

Inkluderar kompensation för underskott år 2013, Guteskolan 389 tkr och Donnergymnasiet 123 tkr

Totalt

154 154

156 636

-2 482

1 766

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 22 elever fler än budgeterat, den
största delen av elevökningen är på introduktionsprogrammets språkintroduktion.
Prognosen är framräknad genom periodens verkliga elevtal som ligger kvar under
våren och det budgeterade elevtalet för hösten. Ökningen i antalet elever och interna
ersättningar medför ett negativt resultat på 1,9 miljoner kronor.
De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
beräknas totalt att minska. Elevtal för elever med asylstatus studerande hos fristående
huvudman i den egna kommunen är här inte medräknade.
Elevvolymernas resultatpåverkan, helår
Resursfördelningen

Not1

Etableringsersättning, Migrationsverket

Resultat,
tkr
3 588

Ersättning för asyl, Migrationsverket

11 310

Flödesbidrag, interna ersättningar

-1 938

Budgeterade ersättningar Migrationsverket

-3 839

Summa

9 121

Not1

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

Antagningsenhet, interkommunal ersättning
m.fl.
Utbetalningar, alla
Summa

Resultat,
tkr
-544
-544

När prognosen för statsbidrag från Migrationsverket påräknas resultatenheten
resursfördelningen blir resultatet positivt på 9,1 miljoner. Utbetalningarna till annan
huvudman vid antagningsenheten blir ett negativt resultat på 544 000 kronor.
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Investeringsprognos

Investeringarna genomförs i enlighet med plan och beslut, vilket innebär att
investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut. Tabellen nedan avser perioden januarimars.
Projekt-Namn

Budget

24500 IT-kringutrustning

Utfall

Resultat

300

24501 Återanskaffning

300

3 000

24508 Bygginv/verksamhetsanpassning
24511 Inventarier Sävehuset
Totaler

139

2 861

33

-33

4 605

2 334

2 271

7 905

2 505

5 400

Återanskaffning (potten) avser verksamhetsanpassningar som exempelvis mindre
ombyggnationer. Potten används även till inköp av inventarier som möbler och
undervisningsmaterial. Investeringsmedlen för IT-kringutrustning används för att
upprätthålla en likvärdig klassrumsstandard. Inventarier Sävehuset avser exempelvis
möbler för såväl klassrum som gemensamma utrymmen.

4. Analys av personalstatistik och personalkostnad
Antal anställda inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde
2016 02 29 2017 02 28 Förändring
Tillsvidare
281
294
13
Viss tid
94
78
-16
Totalt
375
372
-3
Antal årsarbetare
2016 02 29
Tillsvidare
269,05
Viss tid
82,86
Totalt
351,91

2017 02 28
275,71
66,55
342,26

Förändring

-9,65

Personalkostnad

Personalkostnadsutvecklingen är proportionerlig i förhållande till minskningen av
antalet anställda. (Se kommentarer under ekonomiavsnittet.)
Kommunals löneavtal kommer troligen att hamna på över två procent, då det är
avhängigt det s k märket på den privata sidan. "Märket" blev klart då parterna inom
industrin träffade nya avtal i mars 2017. Avtalen är treåriga och ger ett avtalsvärde
motsvarande 6,5 procent. SKL och Kommunal fastställer sedan utrymmena på
central nivå. Kostnaden för löneökningar inom Kommunals avtalsområde kommer
alltså sannolikt att överstiga den budgeterade kostnaden på två procent. Detta
kommer att bli särskilt märkbart för förskolan, som har störst andel medarbetare som
är anställda inom Kommunals avtalsområde.
Sjuktal
GVN
UAF

2016 02 29
5,55%
7,40%

2017 02 28
5,49%
7,74%

Förändring
-0,06
0,34

Analys och åtgärder av sjuktal på förvaltningsnivå

Sett till hela förvaltningen har sjuktalet ökat i förhållande till motsvarande period
2016. Inom GVN:s ansvarområde har det dock minskat något. För att definiera
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behov av åtgärder, både på individnivå (kort sikt) och på strukturell nivå (längre sikt),
kommer Region Gotland att arbeta med ett särskilt sjukfrånvaroprojekt med start
2017. Detta är en utveckling av den insats som gjordes under 2016, där bland annat
sjukfrånvaron inom några av Region Gotlands förskolor och grundskolor, med
särskilt hög sjukfrånvaro, kartlades närmare. I syfte att arbeta mer hälsofrämjande
genom att undvika upplevelser av för hög arbetsbelastning, kommer förvaltningen att
fortsätta att anställa personal som kan förbättra förutsättningarna för lärarna att mer
koncentrerat arbeta med arbetsuppgifter som rör undervisningen. Det kan till
exempel handla om lärarassistenter, socialpedagoger och/eller
arbetsmarknadsåtgärden extratjänster.
Utmaningar framåt

Kompetensförsörjningen är en utmaning. Specialpedagoger och studie- och
yrkesvägledare är nationella bristyrken. Även skolledare är generellt en svårrekryterad
grupp. Generellt sett ser behörighetsläget bra ut för gymnasiet. Under förutsättning
att elevtalen och programutbudet är oförändrat kommer cirka 50 procent av de
tillsvidareanställda lärarna att gå i pension inom tio år. Samma gäller
vuxenutbildningen där cirka 40 procent av de tillsvidareanställda lärarna kommer att
gå i pension inom tio år. Fram till 2029 beräknas cirka en tredjedel av medarbetarna
ha gått i pension. Sammantaget har folkhögskolan lyckats rekrytera de kompetenser
som eftersökts. Strategier för att möta utmaningarna på
kompetensförsörjningsområdet beskrivs närmare i den kompetensförsörjningsplan
för 2017-2019, som förvaltningen är i sluttampen med att ta fram.

Anders Jolby, utbildningsdirektör

Saga Carlgren (V), ordförande, gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden
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REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Prognoser per avdelning och skolform, tkr
År 2017
DELÅR 1
2 800

MAJ
-

300

-

-

-

Ordförande

50

-

-

-

Avdelningschef Gyvux arbm

0

-

-

-

Integrationsenhet

0

-

-

-

Vuxenutbildning

0

-

-

-

Arbetsmarknad

0

-

-

-

Folkhögskolan

250

-

-

-

2 500

-

-

-

Antagning, interkom. ers.

-540

-

-

-

Inack- och reseersättning

0

-

-

-

-5 080

-

TOTALT
AVD OCH SKOLFORMER

GYMNASIESKOLOR

Wisbygymnasiet
-Rektor
-Försörjning
-IT

Resursfördelning

DELÅR 2
-

-

RES
-

-

0

-

-

-

-1 000

-

-

-

0

-

-

-

9 120

-

-

-

G:\uaf\Strategiskt stöd\Ekonomi\GVN\2. Uppföljning\2017\Delår 1\Diverse beräkningar\MUP GVN 1603

BUN 2017/, GVN 2017/59
Uppsägning lokaler UAF 2017-03-31

BUN GVN Uppsägning lokaler 2017-03-31Uppsagda 170331

2017-04-13

Uppsägning av lokaler 2017-03-31. Bilaga till BUN 2017/ 219 och GVN 2017/60
Sta
tus
U
G
G
U
G
U
U
U
G
G
G
G
U
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Inhyr
Kontraktsty
d
Kontrakt
p
0100301.501-01 Internhyra
0143303.502-05 Internhyra
0502401.502-01 Internhyra
1400701.501-01 Internhyra
j
2550101.501-01 Internhyra
4801301.501-01 Internhyra
5400501.501-02 Internhyra
j
5550101.502-01 Internhyra
6101601.501-02 Internhyra
7608101.501-02 Internhyra
j
9441751.501-02 Internhyra
j
9451401.501-02 Internhyra
j
9451801.501-01 Internhyra
j
9453605.501-01 Internhyra
0110101.501-01 Internhyra
0110101.502-01 Internhyra
0110102.501-02 Internhyra
0110102B.501-01Internhyra
0110104.501-01 Internhyra
0110104.502-02 Internhyra
0110151.501-02 Internhyra
0124213.501-01 Internhyra
0136301.501-01 Internhyra
0137661.501-02 Internhyra
0143301.502-01 Internhyra
0143302.501-03 Internhyra
0143302.503-01 Internhyra
j
9440301.501-01 Internhyra
j

Fr.o.m.
1998-01-01
2012-07-01
2003-01-01
1997-01-01
1997-01-01
1997-01-01
2003-01-01
2014-08-16
2011-08-01
2007-01-01
2011-01-01,
2013-07-01
2002-01-01
2009-12-01
1998-01-01
2003-01-01
2003-07-01
2003-01-01
2003-01-01
2003-01-01
2006-11-01
1997-01-01
2002-10-21
2006-04-01
2003-01-01
2008-03-01
2004-06-01
2001-10-01
2012-01-01

Sista deb.
2017-04-30

2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2017-06-30

2016-12-31

2017-06-30

2017-06-30

Förvaltningsenhet,
Hyresgäst 1, Benämning
Hyresobjekt, Benämning
Benämning
Barn- och utbildningsförvaltn
BUD V Kulturskolan Visby
ANKARET 1, VISBY
Barn- och utbildningsförvaltn
BUF Kontorslokaler Broväg 8
VERKSTADSSKOLAN 2, VISBY
Barn- och utbildningsförvaltn
Sjöliljan förskol Bunge BUF
STUCKS 1:66, 1:67, BUNGE
Barn- och utbildningsförvaltn
BUD NÖG Förskola Misteln
TINGSTÄDE ANNEX 1:17
Barn- och utbildningsförvaltn
BUD NÖG Gothem Försk (Tranan) MAGNUSE 1:24, GOTHEM
Barn- och utbildningsförvaltn
BUD V Vibble fritidsgård
VIBBLE 1:296, V-HEJDE
Barn- och utbildningsförvaltn
BUF Klintestugan Tofta
KROKSTÄDE 1:229, TOFTA
Barn- och utbildningsförvaltn
BUF Tillfällig dagis Eskelhem
BYGDEG. 1:1, ESKELHEM
Barn- och utbildningsförvaltn
BUF Förskola Vildrosen
ODVALDS 1:29, KLINTE
Barn- och utbildningsförvaltn
BUF KS Adm.lokaler kommunhus LÄRKAN 4-5, HEMSE
Barn- och utbildningsförvaltn
BUF Pav Gläntan förskola
BJÖRKE ANNEX 1:7, BJÖRKE
Barn- och utbildningsförvaltn
BUF Törnrosen förskola stäven
STÄVEN 1, VISBY
Barn- och utbildningsförvaltn
BUD V Dansskola Stopet 11
STOPET 11, VISBY
Barn- och utbildningsförvaltn
BUF Regementsg 3 pmc 124
VISBORG 1:13 VISBY
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningBUD V CPG Hackspetten N Hanseg HACKSPETTEN 14, VISBY
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningBUD Hackspetten N Hansegatan HACKSPETTEN 14, VISBY
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningBUF CPG Hackspetten
HACKSPETTEN 14, VISBY
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningBUF CPG Hacksp 14 hus 02B
HACKSPETTEN 14, VISBY
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningBUF pannc Hackspetten N Hanseg HACKSPETTEN 14, VISBY
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningBUF CPG Hackspetten 14
HACKSPETTEN 14, VISBY
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningBUF Chri Pol Hacksp 14 Hus 51
HACKSPETTEN 14, VISBY
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningBUD A7 Säveskolan Film & Estet ARTILLERIET 1:38, VISBY
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningBUF Transportteknik Lundbygat SLAKTERIET 2, VISBY
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningBUD V Pav Säveskolan Via Nova SOLROSEN 1, VISBY
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningBUF Elevteknik Verkstadssk. 2
VERKSTADSSKOLAN 2, VISBY
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningBUF Lokaler Lernia
VERKSTADSSKOLAN 2, VISBY
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningBUF CPG Verkstadsskolan 2
VERKSTADSSKOLAN 2, VISBY
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningBUD Säveskolan Spanska pav
SOLROSEN 1, VISBY
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningRackethallen
Valen 1

Kontrakt
Byggnad, Benämning
sarea
Kulturskolan (A) Mellangatan
1 476
Lernia (E)
161
Sjöliljan och kök, Bunge
323
Hus 01 Förskola Misteln
359
Hus 01 Gothem Försk f.d Ägget
185
Vibble fritidsgård
263
Hus 01 Klintestugan
150
Hus 01 Skollokal
0
Hus 01 Vildrosen
321
Hus 01 Kommunhus
204
Mob Pav nr 17, Förskol Gläntan
100
förhyrd lojkal
103
Kulturskolan
360
Byggnad 124
622
01 , CPG, Hackspetten 14
1 508
01 , CPG, Hackspetten 14
217
02 , CPG Hackspetten 14
1 281
02B, Christopher Polhemgym
341
04, Panncentral Hackspetten 14
64
04, Panncentral Hackspetten 14
153
Mob Paviljong nr 4
168
13 Estestiska Säve (73) A7
1 325
Transportteknik Lundbygatan
1 233
61 Förh Pav 2, ViaNova Wisbyg
338
Lernia
350
Lernia
828
Lernia
320
11 Spanska paviljongen Wisbygy
237
Rackethallen
432

Årshyra,
exkl.
moms Kr/Kvm internhyra
UAF Kommentar
1 013 110
686
317 380 Uppsagd 2016, nycklarna överlämnade
146 277
909
137 474 Flyttas till GVN 2017-0401,Sägs upp 2018-08-01
358 079 1 109
336 529 Trolig uppsägning 2019-01-01
285 989
797
0 Överlämnad, utrymd
198 829 1 075
186 863 Uppsagd fr o m 2019-01-01, omförhandling avtal till ettårsförlängningar
238 295
907
0 Överlämnad, utrymd
94 400
631
0 Överlämnmad utrymd
253 440
0
238 187 Överlämnad, utrymd
207 496
647
195 008 Uppsagd fr om 2017-06-30, överlämnad och utrymd
226 586 1 111
212 950 Uppsagd fr o m 2018-01-01
66 131
661
62 151 Uppsagd 2017-01-01 utrymd och överlämnad
117 414 1 140
110 348 Uppsagd 2018-01-01
425 101 1 181
0 Överlämnad, utrymd
1 359 348 2 185 1 277 539 Uppsagd fr o m 2018-01-01, utrymmes 2017-06-30
1 465 112
972 1 376 938 Flyttas till BUN 2018-01-01
212 636
980
199 839 Flyttas till BUN 2018-01-02
1 308 029 1 021 1 229 309 Flyttas till BUN 2018-01-03
879 764 2 580
826 818 Flyttas till BUN 2018-01-04
345 179 5 419
324 405 Flyttas till KCG
87 860
574
82 572 Flyttas till KCG
113 597
676
106 760 Flyttas till BUN 2018-01-04
849 278
641
399 083 Uppsagd 2017-04-30
1 562 877 1 268 1 468 819 Uppsagd fr o m 2018-06-30
270 210
799
253 948 Uppsagd 2017-03-31, Överlämnad och utrymd
436 546 1 247
410 274 Uppsagd 2018-08-01
706 063
853
663 570 Uppsagd 2018-08-01
246 078
769
231 268 Uppsagd 2018-08-01
125 262
529
117 723 Uppsagd 2017-03-31, Överlämnad och utrymd
600 000
1388
Uppsagd 2017-07-01, hyreskontrakt mellan Wisbygymnasiet och Wisby Rackethall AB
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tal till ettårsförlängningar

sbygymnasiet och Wisby Rackethall AB

22

Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Reviderad tjänsteskrivelse. Ersätter tidigare GVN 2017/64
7 april 2017

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Etablering av central mottagningsfunktion för nyanlända med
annat modersmål än svenska
Förslag till beslut

Informationen tas emot
 Nämnden ställer sig bakom inriktningen och syftet med central
mottagningsfunktion för nyanlända.


Sammanfattning

För att säkerställa kvalité och likvärdighet gällande mottagande av nyanlända med
annat modersmål än svenska föreslår vi att en central mottagning etableras. Genom
att etablera en central mottagning skapar vi förutsättningar för en likvärdig start för
alla nyanlända på Gotland. Då många skolor idag är små enheter är det svårt för varje
rektor att tillhandahålla de resurser och den kompetens som behövs för uppdraget.
Med en central mottagning kan alla skolor få hjälp och stöd i arbetet att ta emot och
undervisa nyanlända vilket kommer att höja kompetensen och kvalitén på
utbildningen. En god kartläggning och anpassning av undervisningen därefter är en
förutsättning för att våra nyanlända ska utvecklas snabbt. Utan detta försvinner tid
för eleverna och motivationen för skolarbetet sjunker med hög frånvaro som följd.
Med nyanländ avser vi:
-

Asylsökande barn 3 - 5 år som har rätt till allmän förskola

-

De elever vars definition i skollagen är nyanlända inklusive barn i
förskoleklassålder (3 kap. 12 a § skollagen Med nyanländ elev avses den som
har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska
anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens
start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre anses
vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet)

-

Vuxna med uppehållstillstånd/uppehållsrätt med rättighet att studera svenska
för invandrare
1 (6)
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Den centrala mottagningen kommer att återfinnas i integrationsenhetens regi som
därmed får ett utökat ansvar. Idag ansvarar integrationsenheten för att skriva in
asylsökande barn och ungdomar samt nyanlända med flyktingstatus som har
uppehållstillstånd i de gotländska förskolorna och skolorna. Integrationsenheten
ansvarar även för mottagande av vuxna över 18 år med deras familjer som ingår i
Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.
Verksamheten kommer att vara en provverksamhet under ett år med start så snart
ekonomiska förutsättningar finns.
Uppdrag central mottagning:



















Överlämningar från tidigare skolor i Sverige
Kartläggning
Grundskola och gymnasium
Steg 1: Elevens språk och erfarenheter.
Steg 2: Elevens kunskaper inom områdena litteracitet och numeracitet.
Litteracitet handlar om elevens användning av skriftspråk i olika
sammanhang och för olika syften. Numeracitet handlar om elevens förmåga
att använda matematiskt tänkande när det gäller att lösa problem, föra
resonemang, argumentera och motivera sina lösningar.
Steg 3: Elevens kunskaper i grundskolans ämnen
Steg 4: Elevens kunskaper i gymnasiala ämnen
Vuxenutbildning
Steg 1: Elevens språk och erfarenheter
Steg 2-4: utvecklas i samarbete med ansvarig för SFI, Kompetenscentrum
Gotland
Observationer av individens förmågor
Samhällsintroduktion vid ankomst
Introducerande studie- och yrkesvägledning
Fritidsintroduktion
Föräldrastöd, vad innebär det att vara förälder i Sverige?
Information om det svenska skolsystemet
Hälsokartläggning
Förskoleintroduktion
Skolämnesintroduktion
Ge rekommendationer gällande placering i årskurs och undervisningsgrupp
Överlämning och kontakt med mottagande skolor på Gotland
Kompetensutvecklingsinsatser gällande kartläggning och ett språkutvecklande
arbetssätt
Modersmålssamordning
Samordning av studiehandledare

Organisation

Alla nyanlända ska passera den centrala mottagningen. På det sättet säkerställer vi att
alla får den information som behövs för att etablera sig på Gotland samt att
individens tidigare kunskaper och erfarenheter kartläggs och observeras så att
undervisningen på bästa sätt kan individanpassas. En central mottagning garanterar
också en likvärdig samhälls- och utbildningsintroduktion för alla nyanlända på
Gotland.
Innehåll och upplägg under tiden i den centrala mottagningen kan variera utifrån
behov med kortare tid för de yngre barnen och längre tid för ungdomar och vuxna.
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Vissa saker kan de olika åldersgrupperna göra gemensamt medans andra saker måste
skilja sig åt. Uppskattad vistelsetid i central mottagning är två till åtta veckor.
Under vistelsen i den centrala mottagningen måste eleverna vara inskrivna på en
ordinarie skola. Eleven kommer då att bli inskriven i den skola som ligger närmast
hemmet. Aktuell rektor blir ansvarig för eleven under vistelsen i den centrala
mottagningen. Om eleven väljer en annan skola görs en omplacering i samband med
avslut hos den centrala mottagningen.
En del av den skolintroduktion som kommer att ges kommer att behandla det fria
skolvalet. Alla fria skolalternativ ska ha möjlighet att komma till mottagningen för att
personligen presentera sina verksamheter.
De vuxna som kommer till Gotland vill vi inledningsvis erbjuda en kort
samhällsintroduktionsskurs. De som senare återvänder, efter att ha blivit anvisade till
Region Gotlands utbildningar från Arbetsförmedlingen, kommer att genomgå längre
introduktionskurs.
Då flödet av nyanlända kan variera stort måste organisationen vara flexibel. Om
ingen mottagning äger rum ska därför fritidsledare och kartläggare/processledare
fördelas efter behov ut till öns skolor.
Under 2017 förväntas Gotland ta emot 213 personer som anvisas hit av
Migrationsverket. Uppskattningsvis kommer femtio procent av dessa att vara aktuella
för vuxenutbildning och resterande femtio procent för förskola, grundskola och
gymnasieutbildning. Utöver dessa kommer ett antal, uppskattningsvis ett femtiotal
vuxna hit på egen hand.
Verksamheten kommer förslagsvis att bedrivas i Fysikum, en lokal som idag är i
Utbildning- och arbetslivsförvaltningens regi och ligger bredvid Kompetenscentrum i
Visby.
För att kunna etablera en central mottagning behövs resurser i form av:













Verksamhetssamordnare
Samordnare modersmål och studiehandledning
Processtöd (länk mellan den centrala mottagningen och förskola/skola)
Studiehandledare
Studie- och yrkesvägledare
Pedagoger för kartläggning och observationer med inriktning mot olika åldrar
Kompetensutvecklingsledare
Mottagningssköterska
Språkstöd
Fritidsledare
Samhällsinformatör
Handledning/expertiskunskap inom området

Observera att en person kan ha flera av ovan beskrivna funktioner.
Resurser

För att kunna starta verksamheten behövs personal. Personal som studie- och
yrkesvägledare, samordnare för modersmål och studiehandledning,
kompetensutvecklingsledare, mottagningssköterska kommer därför delvis att utlånas
från andra verksamheter inom Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen under
prövoåret. Resurser som verksamhetssamordnare, studiehandledare, kartläggare,
språkstöd, fritidsledare och samhällsinformatör finns idag inte inom Utbildning- och
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arbetslivsförvaltningen och budget för dessa måste därför tillföras genom
omfördelning från andra delar av verksamheten.
Funktionsbeskrivningar

Nedan följer beskrivningar av arbetsuppgifter för respektive funktion:
Verksamhetssamordnare; Verksamhetssamordnaren förväntas strukturera och
planera arbetet det dagliga arbetet tillsammans med övrig personal för den centrala
mottagningen men även ansvara för att kontinuerligt utvärdera och driva
utvecklingsarbetet.
Samordnare modersmål och studiehandledning; Denne har personalansvar för alla
modersmålslärare och studiehandledare och samordnar och stödjer personalgruppen
i sina uppdrag med stöd av verksamhetssamordnaren. Idag återfinns
modersmålsamordnaren på Gråboskolan men har endast ansvar för
modersmålslärarna.
Processtöd/Kartläggare/Observatör; I dessa tjänster ingår att kartlägga och
observera kunskaper och färdigheter och att fungera som en länk mellan den centrala
mottagningen och mottagande skola. I dessa tjänster ingår att planera innehåll i den
dagliga undervisningen som kommer att äga rum på den centrala mottagningen. En
kartläggare bör inriktas mot grundskolan, en mot gymnasieskolan och en mot
vuxenutbildningen.
Kompetensutvecklingsledare; Under läsåret 2016/2017 har fyra pedagoger
genomgått Nationellt centrums kursledarutbildning med fokus på nyanländas
lärande. Dessa pedagoger ska under läsåret 2017/2018 handleda ett nätverk av
kollegor för att de i sin tur ska kunna handleda sina kollegor ute på skolorna.
Kompetensutvecklingsledarna kommer att ha ett nära samarbete med den centrala
mottagningen.
Studiehandledare på modersmål; Idag finns inga anställda studiehandledare. Vi är
dock som huvudman skyldiga att erbjuda studiehandledning på modersmål för att
kunna göra extra anpassningar eller ge särskilt stöd till de elever som inte förväntas
nå kunskapskraven. Under våren 2017 tom oktober 2017 kommer en
uppdragsutbildning att ges i Uppsala Universitets regi där ca 20 individer kommer att
utbildas till studiehandledare. Vissa av dessa individer är redan anställda som
modersmålslärare men andra önskar vi provanställa som studiehandledare under
prövoåret.
Studie- och yrkesvägledare; På Gotland finns en samlad organisation för studie- och
yrkesvägledning. Inom ramen för denna kan timmar omfördelas till organisationen
för central mottagning. Viktigt att vid flera tillfällen erbjuda nyanlända studie- och
yrkesvägledning för att de ska få en nyanserad bild av de många möjliga
utbildningsvägar som kan leda till ett yrke.
Mottagningssköterska; På Gotland finns en samlad resurs för elevhälsan. Inom
ramen för befintlig verksamhet kan timmar omfördelas till organisationen för central
mottagning. Mottagningssköterskan gör den första hälsokartläggningen och vid
behov remitterar individen vidare. Mottagningssköterska ger information gällande
vilka vårdinstanser som finns och när och hur man vänder sig till dessa.
Språkstöd; För att kunna göra kartläggningar och observationer samt föra samtal
med de nyanlända måste det finnas personer på plats som kan individernas
modersmål.
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Fritidsledare; För att snabbt kunna integreras i det gotländska samhället är det viktigt
att få en rik fritid. Att erbjudas en introduktion till öns organisationer och föreningar
men även till fritidsgårdar och öppna förskolor är en god start. Utifrån behov och
önskemål kan kontakter initieras i ett tidigt stadium. Idag finns inte denna resurs men
vår önskan är att resurser kan omfördelas från Kultur- och fritid för detta uppdrag.
Samhällsinformatör; Idag finns inte heller denna resurs men vi tänker oss att
fritidsledaren och den som ansvarar för samhällsorienteringen samordnar detta
uppdrag.
Utvärdering

Då verksamheten är ny kommer utvärderingar att äga rum kontinuerligt för att
förbättra och utveckla verksamheten. Detta arbete görs av verksamhetssamordnaren
för den centrala mottagningen tillsammans med chefen för integrationsenheten och
projektledare för Nyanländas lärande.
Skolverket

Denna omorganisation är en del av projektet Nyanländas lärande som finansieras och
genomförs med stöd av Skolverket under perioden december 2016-juni 2018.
För att kunna nyttja det stöd vi erhåller från Skolverket behöver en central
mottagning verkställas skyndsamt innan projekttiden löper ut. Utbildning- och
arbetslivsförvaltningen får inget finansiellt bidrag för etablering av verksamheten
men erhåller stort stöd kompetensmässigt.
Konsekvensanalys

Önskvärt hade varit att redan från augusti 2017 kunna nyanställa personal för att
kunna påbörja uppbyggnaden av en central mottagning. Då inget budgetutrymme för
detta finns i dagsläget avvaktar vi men undersöker skyndsamt möjliga alternativa
ekonomiska lösningar.
Studiehandledare; Det kommer att bli viktigt att hitta en finansieringsmodell för att
kunna anställa studiehandledare. Om vi inte kan erbjuda anställning finns en risk att
personerna snart har hittat andra anställningar och då står vi ännu en gång utan
studiehandledare. Dessa personer är viktiga för de nyanlända eleverna,
studiehandledning är en av framgångsfaktorerna för att nyanlända ska lyckas med sin
utbildning. Idag finns 400 elever inom grundskola och gymnasieskola på Gotland
som är i behov av studiehandledning. Om dessa elever genererar en timme
studiehandledning vardera i veckan finns ett behov av 1600 timmar
studiehandledning per månad. En rimlig bedömning är att ca femton till tjugo
studiehandledare behöver anställas snarast för att kunna möta behovet av
studiehandledning.
Kommunikationer; De nyanlända bosätter sig där de hittar en bostad, vilket kan
innebära att till exempel både Fårö i norr och Burgsvik i söder kan bli aktuella
bostadsorter. Skolelever erbjuds Bussiga kortet vilket gör att de kan åka kollektivt till
den centrala mottagningen, vuxna som erhåller försörjningsstöd får också bidrag för
att kunna köpa ett busskort den första månaden. Det kan bli långa resor för de
minsta barnen men då det är under en begränsad tid och tillsammans med en vuxen
bedömer vi att det är möjligt. Svårigheter kan dock uppstå om kollektivtrafik saknas.
I dessa fall måste skoltaxi erbjudas under aktuell period.
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Hänvisar till följande bestämmelser som underlag:

2 kap. 8 § (Skollagen) - Huvudmannens ansvar för utbildningen
2 kap. 8 a § (Skollagen) - Kommunens resursfördelning
7 kap. 2 - 3 §§ och 29 kap. 2 § (Skollagen) - rätt till utbildning för vissa barn utan
skolplikt
3 kap. 12 a § (Skollagen) - Definitionen nyanländ
3 kap. 12 b § (Skollagen) - Tillämpningsområde för bestämmelser som rör nyanlända
och vissa andra elever
3 kap. 12 c-d §§ (Skollagen) - Bedömning av en elevs kunskaper
3 kap. 12 e § (Skollagen) - Placering i årskurs och undervisningsgrupp
3 kap. 12 f § (Skollagen) - Förberedelseklass
4 kap. 3 - 5 §§§ (Skollagen) - Systematiskt kvalitetsarbete
17 kap. 16 § (Skollagen) - Skyldighet att erbjuda utbildning på gymnasieskolans
språkintroduktion
5 kap. 4 § (Skolförordningen) och 9 kap. 9 § (Gymnasieförordningen) - Rätten till
studiehandledning
9 kap. 4 a § - Prioriterad timplan (Skolförordningen)
6 kap. 7 - 8 §§ (Gymnasieförordningen) - Språkintroduktion
Bedömning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens bedömning är att vi genom att centralisera
resurser och kompetens säkerställer kvalité och likvärdighet för nyanlända på
Gotland. Dessutom förbättras möjligheten att ha ett helhetsperspektiv på individen
vilket är en framgångsfaktor för etablering.
Etablering av en central mottagning för nyanlända ligger helt i linje med Utbildningoch arbetslivsförvaltningens prioriterade utvecklingsområden 2017 i
verksamhetsplanen för 2017.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Svar

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

GVN 2017/30
11 april 2017

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Förslag till svar

Information och fortsatt arbete
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har sedan förvaltningen bildades,
januari 2015, genomfört översyn av de båda utbildningsnämndernas (barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens) styrdokument.
Ett av motiven för översynen var att i möjligaste mån ha liknande struktur och
styrning för de båda nämnderna till den nämndgemensamma förvaltningen.
Initialt genomfördes översyn av de båda nämndernas reglementen. Beslut om
reviderade reglementen fattades av Regionfullmäktige i december 2015.
Översyn inleddes år 2016 av de båda utbildningsnämndernas delegationsordningar.
Beslut om reviderade delegationsordningar fattades av respektive nämnd i november
2016.
Under våren 2017 har ett kompetensutvecklingsarbete, riktat till beslutsfattare
och/eller rektorer samt skolassistenter inom förvaltningen, bedrivits.
Kompetensutveckling har getts inom områdena; offentlighet och sekretess, beslut
och allmän handling, med utgångspunkt från den av nämnderna beslutade
delegationsordningen. Ytterligare insatser är inplanerade under våren, 2017, dels
avseende skoljuridik för skolassistenter (april) dels avseende allmän handling,
diarieföring och arkivering (maj).
Arbetet med att utarbeta förslag till dokumenthanteringsplan för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bedrivs parallellt med en översyn av
dokumenthanteringsplanen för barn- och utbildningsnämnden. Ett av motiven för
detta är att genom liknande struktur och styrning från nämnderna underlätta för den
nämndgemensamma förvaltningen, utbildnings och arbetslivsförvaltningen.
Ärende om antagande av dokumenthanteringsplan respektive revidering av
dokumenthanteringsplan är inplanerat till respektive nämnd, GVN och BUN, för
beslut hösten 2017.
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Bedömning

Genom den strukturerade översynen som gjorts och kommer att göras av
nämndernas styrdokument samt den kompetensutveckling som genomförts och
kommer att genomföras torde nämnden ha ändamålsenliga regler och riktlinjer samt
berörd personal ha tillräckliga förutsättningar för att hantera exempelvis allmän
handling.
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Tjänsteskrivelse

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

GVN 2017/30
29 mars 2017

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Revisionsrapport. Granskning av tillämpningen av
offentlighetsprincipen
Förslag till beslut

•

Förvaltningens svar inges som nämndens till regionstyrelsen och de
förtroendevalda revisorerna.

Bakgrund

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av offentlighetsprincipen. Granskningen syftar till att bedöma om de
granskande nämnderna lever upp till bestämmelserna i offentlighetslagstiftningen.
Samtliga nämnder har ingått i granskningen med undantag för barn- och
utbildningsnämnden, regionstyrelsen och tekniska nämnden som hade granskning
föregående år. Dessa är det en uppföljning på i år.
Efter genomförd granskning gör PwC bedömningen att de granskade nämnderna
inte lever upp till bestämmelserna i offentlighetslagstiftningen. Resultatet varierar
dock mellan de olika nämnderna.
I rapporten lämnas ett antal rekommendationer, av vilka en berör gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN), den är:
” Dokumenthanteringsplanen är så gammal (2006) att den bland annat hänvisar till
den föregående sekretesslagen. Planen bör uppdateras i syfte att anpassas till hur
verksamheten ser ut i dag med nuvarande organisation och digitalisering av
registreringen av allmänna handlingar. I övrigt bör planen uppdateras vad gäller var,
när och hur berörd personal ska hantera olika handlingar. Formellt sett saknar
nämnden en dokumenthanteringsplan eftersom gällande dokumenthanteringsplan är
skriven för barn- och utbildningsförvaltningen. Enligt intervjuerna är en ny plan i
beredningsskedet.”
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Rekommendationer fram går i granskningen som berör GVN, precis som övriga
granskade nämnder, är:



Revidering av arkivreglemente för Gotlands kommun från 1992.
Nämnderna bör se över och vid behov revidera direktiv och riktlinjer för
registrering, förvaring och arkivering av allmänna handlingar.

I den rekommendation som är riktat mot den regions gemensamma registraturen
förutsätter vi att regionstyrelsen kommenterar.
Gällande den kritik som riktas direkt mot nämnden har det sedan tidigare planerats in
att presentera ett förslag till en ny dokumenthanteringsplan till hösten, 2017.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att genom den strukturerade översynen som gjorts och
kommer att göras av nämndernas styrdokument samt den kompetensutveckling som
genomförts och kommer att genomföras medför detta att de båda
utbildningsnämnderna torde ha ändamålsenliga regler och riktlinjer samt berörd
personal ha tillräckliga förutsättningar för att hantera exempelvis allmän handling.

Beslutsunderlag

Revisionsskrivelse samt rapport, 2017-03-14
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-11
Svar/information, 2017-04-11

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen genom registrator-rs
- Kopia carin.hultgren@pwc.com
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

GVN 2017/68
7 april 2017

Eva Edin
HR chef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Överföring av medel från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden, obalans i
skolledarlöner
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar överföra 140 000 kronor ur
årets ”lönepott” till regionstyrelsen för överföring till barn- och
utbildningsnämnden.

Sammanfattning

För att uppnå en mer önskad lönestruktur för skolledarna inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen önskar nämnden att 140 000 kronor ur årets ”lönepott” till
regionstyrelsen för överföring till barn- och utbildningsnämnden.
Ärendebeskrivning

Beloppet motsvarar de extra medel som regionstyrelsen beslutade tilldela gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden inför budget 2017. Obalansen finns i större
utsträckning i gruppen skolledare inom barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde, i förhållande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens område.
Bedömning

Genom att medel överförs med 140 000 kronor från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppnås en mer önskad lönestruktur för skolledare inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-07
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Skickas till
- Regionstyrelsen
- Barn- och utbildningsnämnden
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