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Delårsrapport 2018:1 godkänns.

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prognos för helåret 2018 är ett positivt
resultat på 5,1 miljoner kronor.
Gymnasieskolan, ungdomsverksamheten och folkhögskolan lämnar en prognos om
ett nollresultat. Försörjningschefen redovisar en negativ prognos på 425 000 kronor,
avvikelsen beror på icke budgeterade personalkostnader för samordning när det
gäller flytt av gymnasieprogram från norra Visby till solrosenområdet.
Det som väger upp balansen och slutligen generar ett överskott för nämnden är att
integration, arbetsmarknad och vuxenutbildningen redovisar ett positivt resultat på
3,1 miljoner kronor. Nämndbudgeten med buffert redovisar en positiv prognos på
1,1 miljoner kronor, IT-chef 250 000 kronor, utbetalningar till andra huvudmän samt
inackorderingsersättning redovisar tillsammans 499 000 kronor. Resursfördelningen
(ersättningar för elevvolymer) har en positiv prognos på 581 000 kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Sjuktalet har ökat med 0,29 enheter i förhållande till motsvarande period 2017 för
hela nämndens ansvarområde. På verksamhetsnivå är det endast folkhögskolan som
har ett ökat sjuktal, där ett par medarbetare blivit långtidssjukrivna. Övriga
verksamheter visar en sjunkande tendens gällande sjuktalen.
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Sammanfattande kommentarer om måluppfyllelsen
Förändringstakten inom nämndens ansvarområde är fortsatt hög med flera statliga reformer som påverkar oss. Det handlar dels om satsningar på vuxenutbildningar och folkhögskola dels om omfattande aviserade reformer inom gymnasieskolan. Dessutom pågår utvecklingsarbeten med att förbättra samverkan mellan förvaltningar inom Region Gotland
samt andra aktörer för att fler gotlänningar ska komma i arbete eller studier.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prognos för helåret 2018 är ett positivt resultat
på 5,1 miljoner kronor.
Investeringarna genomförs i enlighet med plan och beslut, vilket innebär att investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut.
Rekryteringsutmaningarna gällande lärare generellt och studie- och yrkesvägledare
specifikt är fortsatt stora. Höjda lönenivåer och ökade förväntningar gällande
lönenivå vid nyrekrytering bidrar till svårigheten att rekrytera.
Sjuktalet har ökat med 0,29 enheter i förhållande till motsvarande period 2017 för hela
nämndens ansvarområde. På verksamhetsnivå är det endast folkhögskolan som har ett ökat
sjuktal, där ett par medarbetare blivit långtidssjukrivna. Övriga verksamheter visar en sjunkande tendens gällande sjuktalen.

1. Väsentliga/kritiska händelser
1.1 Årets gymnasieval

Gymnasieantagningen har sammanställt de preliminära ansökningarna till gymnasiet läsåret
2018/19 för att se hur eleverna sökt, vilka program och inriktningar som är populära och
vilka som inte är det.
Den 15 februari var sista dag att ansöka till gymnasiet. Denna gång deltog 715 elever i det
gotländska gymnasievalet och kunde välja mellan 17 gymnasieprogram och 27 inriktningar
på kommunala Wisbygymnasiet samt nio nationella program i fristående Guteskolan. 615
elever sökte till kommunala Wisbygymnasiet (varav 13 elever från fastlandet). 48 elever
sökte till fristående Guteskolan. 66 gotländska elever har sökt gymnasieutbildning på annan
ort.

Ärendenr GVN 2018/6 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Sökandesiffrorna vid det preliminära gymnasievalets utgång visar att tre högskoleförberedande program är särskilt populära: samhällsvetenskapsprogrammet med 101 förstahandssökande[1], ekonomiprogrammet med 93 sökande i förstahand samt naturvetenskapsprogrammet med 60 förstahandssökande.
Populärast bland yrkesprogrammen var el- och energiprogrammet med 68 förstahandssökande som har nästan dubbelt så många sökande som året innan. Lägst söktryck bland yrkesprogrammen hade sjöfartsutbildningen med fyra sökande.
1.2 Öppna jämförelser gymnasiet - Läsåret 2016/2017

I slutet av mars kom rapporten Öppna jämförelser gymnasieskola 2018, Sveriges Kommuner och Landsting. Den visar att Gotland på många områden tillhör genomsnittskommunerna i landet när det gäller studieresultat och genomströmning i gymnasieskolorna på ön.
Årets rapport beskriver gymnasieskolans resultat läsåret 2016/17. Gotland som hemkom-
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mun uppvisar på många områden ett medelvärde – dvs tillhör de mittersta 50 procenten av
kommunerna.
Andel elever som uppnådde gymnasieexamen på Gotland inom 4 år var 71,5, procent vilket
kan jämföras mot rikets andel som var 64,1 procent. För gymnasiet har andelen elever med
examensbevis inom fyra år ökat något sedan tidigare år och ligger nästan i nivå med jämförbara kommuner och riket. Generellt kan man se att flickor lyckas bättre i både grundskolan och på gymnasiet, vilket inte är unikt vare sig på Gotland eller för landet i övrigt.
Andelen gymnasieelever på Gotland med examen eller studiebevis inom 4 år var 77,8 procent. I den kommunala skolan var andelen 78,4 procent. Rikets andel senast var 71,4 procent.
När det gäller den genomsnittliga betygspoängen för gymnasieelever efter avslutad utbildning, så tillhör den kommunala gymnasieskolan fjärdedelen bästa kommuner. Betygspoängen för kommunala Wisbygymnasiet var 14,4, läsåret 2016/17, vilket kan jämföras mot
rikets 14,2.
Den kommunala gymnasieskolan på Gotland har förhållandevis hög lärartäthet 10,4 elever
per årsarbetande lärare. Rikets siffra var 11,8 elever per årsarbetande lärare. Andelen heltidsanställda lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i den kommunala
gymnasieskolan på Gotland var 90,8 procent. Rikets andel var 83,7 procent, enligt senaste
statistiken.
1.3 Rutiner för ökad säkerhet på Wisbygymnasiet

Med anledning av upprepade anlagda bränder på Wisbygymnasiet så kommer ett projekt
startas upp med fokus på kameraövervakning i Sävehuset. Kostnaden är ganska svår att
beräkna men uppskattas till runt ca 750 000 kr. Tanken är att göra själva arbetet internt
med lärare och elever.
1.4 Ansökan för sjöfartsutbildning läsåret 2019/20

I gymnasieförordningen (5kap 14§) framgår att en ansökan om riksrekryterande utbildning
måste vara Skolverket tillhanda senast 31 januari året innan utbildningen ämnar starta. Tyvärr uppmärksammades inte detta, vilket har medfört att ingen ansökan för Sjöfartsutbildningen är gjord för läsåret 2019/20. Gymnasiet och förvaltningen kommer dock tillsammans göra en lösning för att hantera den uppkomna situationen.

Ärendenr GVN 2018/6 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

1.5 Kompetenscentrum expanderar

På kompetenscentrum har de olika enheterna (vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration) fått utökade och fler uppdrag vilket innebär ett ökat behov av lokalyta för bland annat
undervisning. För att möjliggöra detta så flyttar delar av arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten in i lokaler på Hackspetten (Polhemsskolan).
1.6 Guldregn över vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen har beviljats statsbidrag motsvarande 17 miljoner kronor fördelade
enligt nedan. Det är dock viktigt att ha i åtanke att icke nyttjade statsbidrag måste återbetalas.
 Lärlingsvux / lärlingsvux + sfi, 2 523 000 kronor
 Trainee obb samt för tidsbegränsat anställda inom vården, 1 187 500 kronor
 Yrkesförare, 1 344 000 kronor
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Yrkesvux / yrkesvux + sfi , 11 945 00 kronor

1.7 Vuxenutbildningen erhåller statsbidrag från delegationen för unga och nyanlända till arbetet - DUA

Delegationen för unga och nyanlända till arbete har beslutat bevilja vuxenutbildningens
ansökan om statsbidrag för att utveckla samarbetet med företag. Beloppet på 1 200 000
kronor avser täcka kostnader för personal och aktiviteter för att koppla företag till lokala
jobbspår.
1.8 Beviljad start av ny yrkeshögskoleutbildning (YH) drift- och underhållsteknik.

Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat vilka utbildningar som får ingå i yrkeshögskolan med antagning till hösten 2018 respektive 2019. Region Gotland har fått beskedet att
kunna fortsätta driva den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen i drift- och underhållsteknik.
1.9 Samverkansuppdrag mellan socialförvaltningen (SOF) och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (UAF)

Förvaltningen har fått i uppdrag att tillsammans med socialförvaltningen (SOF) finna
arbetsformer för att motverka bidragsberoende och främja snabb etablering i arbets- och
samhällsliv främst genom aktiva insatser med ett starkt arbetsmarknadsfokus. Arbetet sker i
nära samarbete med övriga förvaltningar och externa aktörer. En arbetsgrupp med representanter från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, SOF samt Arbetsförmedlingen har
under hösten 2017 arbetat med uppdraget. En rapport kring utredningen presenterades
under mars 2018 i såväl gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som socialnämnden och
båda nämnderna beslutade att ställa sig bakom de föreslagna åtgärderna.
1.10 Den samlade studie- och yrkesvägledningen (SYV) har utvärderats

En extern konsult har utvärderat den samlade studie- och yrkesvägledningsorganisationen.
Organisationen har varit i drift i knappt fyra läsår, med start läsåret 2014/15. Enligt rapporten speglar organisationen inte fullt ut de behov som föreligger, då det som fanns i budget
tidigare var det som styrde den nya organisationen, utan att närmare hänsyn till elevernas/skolans/samhällets verkliga och framtida behov beaktades. Den bild som framträder
under utvärderingen är att kvaliteten på SYVs vägledningsarbete har höjts med den centrala
samordningen av kompensutveckling och nätverkande. Professionen har stärkts.

Ärendenr GVN 2018/6 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

1.11 Gröna Jobb - samverkan med tekniska förvaltningen (TKF) och UAF

Ett samarbete har inletts mellan UAF och TKF i syfte att skapa en verksamhet som kan
tillhandahålla icke kvalificerade arbeten. Planering pågår för de första fyra/fem Gröna jobb
inom Region Gotland (kommunen). Arbetsplats inom tekniska förvaltningens park- och
gatuavdelning är klar. En ansökan är inskickat till Naturvårdsverket för att erhålla statlig
finansiering för bland annat skyddskläder och till tjänsten för en handledare.
1.12 Extra tjänster gav bonuspengar

Arbetsmarknadsenheten har under perioden tydligt prioriterat arbetet med extratjänster.
Extratjänster är en anställningsform som riktar sig till personer som har deltagit i jobb- och
utvecklingsgarantin i 450 dagar samt för personer nyanlända till Sverige. Kommunerna i
Sverige har tilldelats beting kring hur många extratjänster som de skulle ha anordnat innan
sista december 2017. Gotlands beting var 35 platser vilket uppfylldes med ca 65 platser.
Med anledning av att målet nåddes så tilldelades Gotland en bonus på ca 2.9 miljoner.
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1.13 Övertagande av ungdomsenheterna samt fördelning av bidrag till studieförbunden

Ansvaret för den öppna ungdomsverksamheten för ungdomar (13-19 år) med ungdomsgårdar, ungkulturhus och fältfritidsledare liksom fördelningen av bidrag till studieförbunden flyttades 1 januari 2018 över från dåvarande kultur- och fritidsförvaltningen till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Mottagandet har gått enligt plan.
1.14 Handlingsplan för digitalisering är under framtagande.
En handlingsplan för digitalisering inom förvaltningen är under framtagande. Då utveckling

inom området sker i mycket snabb takt är tanken att handlingsplanen ska vara en ledstång i
arbetet, samtidigt som att den behöver kunna revideras utifrån nya rön och kunskaper. Frågan om digitaliseringen och dess påverkan på samhälle och individ är en regionövergripande fråga och samverkan mellan de olika förvaltningarna kommer därför ske inom ramen för den gemensamma IT-strategin.
1.15 Kompetensplattformens betydelse

Syftet med kompetensplattform på Gotland är att tillsammans med deltagande aktörer bidra till samverkan inom utbildningsplanering och kompetensförsörjning på kort och lång
sikt. Målet är att få en förbättrad kompetensförsörjning genom en god matchning mellan
utbildningsutbud och behov av kompetens hos arbetsgivare. Arbetet har letts av en strateg
på regionstyrelse-förvaltningen, dessvärre har det skett täta byten av ansvarig strateg vilket
påverkat vårens möten. Kompetensplattformen har stor inverkan på vuxenutbildningen
och arbetsmarknadsenhetens arbete och är en förutsättning för planering av kompetensförsörjning.
1.16 Lotsen - förlängd verksamhet till årsskiftet.

I slutet av augusti 2017 öppnade den nya centrala mottagningsfunktionen för nyanlända
inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningens integrationsenhet. Tanken är att detta ska
säkra likvärdigheten och kvaliteten på mottagandet. Central mottagning är ett resultat av
det utvecklingsarbete som pågår i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen inom projektet
kring nyanländas lärande, tillsammans med Skolverket. Projektet avslutas vid halvårsskiftet
2018 och Lotsens framtid ska utvärderas under senhösten 2018.
1.17 Ledningsstöd till rektor för vuxenutbildningen

Ärendenr GVN 2018/6 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Med anledning av ett ökat behov för rektor att mer kunna ägna sig åt sitt pedagogiska uppdrag samt den expansion som pågår inom vuxenutbildningen så har vuxenutbildningen
beslutat att rekrytera en administrativ chef. Motsvarade stödfunktion till rektor finns redan
inom folkhögskolan och gymnasiet.
1.18 Renoveringsbehov av Nygårds påverkar utbudet av sommarkurser.

Folkhögskolan arrangerar årligen ett relativt stort antal sommarkurser. För folkhögskolan i
Hemse projekteras en modernisering och total ombyggnad av elevhemmet Nygårds. Detta
är beskrivet i strategisk plan och budget 2019–2021. Nygårds undermåliga skick gör att det
i begränsad utsträckning kan användas för uthyrning till deltagare i sommarkurser, vilket
kommer påverka folkhögskolans ekonomi.

6 (13)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 2018:1

1.19 Förslag till ändringar i skollagen (2018:800)

Det första förslaget enigt propositionen 2017/18:184 innebär att kurser som ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå ska ingå i alla nationella yrkesprogram i gymnasieskolan. För att det ska vara möjligt utan att minska yrkesförberedelsen ska också programmens omfattning utökas, både vad gäller gymnasiepoäng och
garanterad undervisningstid. Det ska dock vara möjligt att välja bort de högskoleförberedande kurserna.
Det andra förslaget är att ett estetiskt ämne ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan. Ämnet ska omfatta 50 gymnasiepoäng. Gymnasiearbetet ska också omfatta 50
gymnasiepoäng, i stället för som i dag 100 gymnasiepoäng.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2019.
En annan proposition (2017/18:183) föreslår att varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha en mentor som följer elevens kunskapsutveckling och studiesituation och
som ska uppmärksamma om eleven behöver stöd. Rektorn ska ges ett förtydligat ansvar att
utreda upprepad eller längre frånvaro och kommunernas ansvar för hur ungdomar är sysselsatta (kommunernas aktivitetsansvar) ska justeras för att bli mer träffsäkert.
Strukturen och kvaliteten på introduktionsprogrammen i gymnasieskolan ska förbättras.
Utbildningsplanen ska innehålla uppgifter om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll
och längd. Eleverna ska ha rätt till en garanterad minsta undervisningstid och nyanlända
elevers kunskaper ska bedömas vid mottagandet till språkintroduktion. Rätten att fullfölja
utbildningen ska knytas till elevens individuella studieplan.
Delar av lagstiftningspaketet föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och andra delar den 1 juli
2019.

2. Resultat i perioden, årsprognos
Årets budgetram uppgår till 301,2 miljoner kronor vilket innebär en ökning av anslaget med
17,7 miljoner kronor i jämförelse med föregående år. Ramökningen motsvarar en ökning
med 6,2 procent.
Ramberäkning 2018 per nämnd/förvaltning
Enligt beslut regionstyrelsen 2017-10-26 samt regionstyrelsen 2017-11-23
IB 2017
Ärendenr GVN 2018/6 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Justering kapitalkostnader
Justerad budget 2017
Ökade hyreskostnader Sävehuset
Naturbruksprogrammet återställning tillfälligt 3-årigt anslag
Lokalkostnader, ändrade redovisningsprinciper
Externa avtal
Interna priser, RSF
Tillskott kapitalkostnadsbudget
Besparing
Resursfördelningsmodell, fler elever

-283 482
14
-283 468
-1 100
750
4 335
-800
275
-130
4 000
-1 059
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Arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildning för vuxna

-1 000

Arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildning för nyanlända

-1 000

Personalkostnadskompensation

-5 851

Internhyror Hackspetten 14
Handläggning av studieförbund
Ungdomsgårdar

3 566
Not 1

-2 770

Not 2

-16 921

Budgetram 2018
Not

1-2

-301 173

Anslag för kultur- och fritidsverksamhet enligt beslut RF 2017-09-25 § 117

Bedömningen för 2018 är att nämndens uppdrag ska kunna verkställas inom tilldelad budgetram.
2.1 Periodens resultat

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prognos för helåret 2018 är ett positivt resultat
på 5,1 miljoner kronor.
Gymnasieskolan, ungdomsverksamheten och folkhögskolan lämnar en prognos om ett
nollresultat. Försörjningschefen redovisar en negativ prognos på 425 000 kronor, avvikelsen beror på obudgeterade personalkostnader för samordning när det gäller flytt av gymnasieprogram från norra Visby till solrosenområdet.
Det som väger upp balansen och slutligen generar ett överskott för nämnden är att integration, arbetsmarknad och vuxenutbildningen redovisar ett positivt resultat på 3,1 miljoner
kronor. Nämndbudgeten med buffert redovisar en positiv prognos på 1,1 miljoner kronor,
IT-chef 250 000 kronor, utbetalningar till andra huvudmän samt inackorderingsersättning
redovisar tillsammans 499 000 kronor. Resursfördelningen (ersättningar för elevvolymer)
har en positiv prognos på 581 000 kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Antalet månadsuppföljningar med prognos från verksamheten kommer att bli tre stycken
under året och dessa är delår 1, april och delår 2 samt årsbokslut

Ärendenr GVN 2018/6 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Resultatrapport per den 31 mars 2018
Resultatrapport 2018

Budget

Intäkter

-23 239

-31 103

7 864

19 120

Flödesbidrag rörligt

-30 455

-30 925

470

283

Personalkostnader

48 900

52 621

-3 722

-14 819

Lokalkostnader

14 888

15 498

-611

0

Övriga kostnader

34 717

29 565

5 152

893

Internt flödesbidrag rörligt

30 472

31 025

-552

-415

75 282

66 681

8 601

5 062

Summa

Utfall

Resultat

Prognos

Exklusive kommunbidrag.
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Resultatrapport per den 31 mars 2017
Resultatrapport 2017

Budget

Utfall

Resultat

Bokslut

Intäkter

-21 526

-24 646

3 120

33 994

Flödesbidrag rörligt

-28 903

-29 740

837

5 653

Personalkostnader

42 878

45 627

-2 749

-20 979

Lokalkostnader

15 953

14 405

1 547

-1 403

Övriga kostnader

33 582

29 861

3 721

7 731

Internt flödesbidrag rörligt
Summa

28 881

29 838

-958

-6 145

70 864

65 345

5 519

18 851

Exklusive kommunbidrag.

Ovanstående tabeller (resultatrapport) visar periodens omslutning januari-mars för åren
2018 och 2017. Nettokostnaden ökar för perioden med 1,3 miljoner kronor, den procentuella ökningen är två procent. I jämförelse mellan åren ökar periodens resultat från 5,5 miljoner kronor till 8,6 miljoner kronor, en ökning med 3,1 miljoner kronor.
2.2 Jämförelse mellan resultatrapport år 2018 och år 2017
Intäkter

Intäkterna är 6,5 miljoner kronor högre för perioden år 2018 i jämförelse med samma period föregående år. Att intäkterna totalt sett för perioden är högre beror framförallt på en
ökning av statsbidrag, exempelvis är det tre miljoner mer i intäkter för extra tjänster1.
De rörliga flödesbidragen avser interna ersättningar för elever studerande på skolformen gymnasiet, ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet utgår varje månad till rektor för det
antal elever som är inskrivna på respektive gymnasieprogram. Rektor har en nollbudget, med det menas att
elevintäkter som inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för verksamheten avseende alla förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning, undervisning-personalkostnader, och
lärverktyg.

Ärendenr GVN 2018/6 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.3 Personalkostnader

Utfallet för personalkostnaderna har för perioden år 2018, i jämförelse med år 2017, ökat
med sju miljoner kronor. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 900 000
kronor avser löneökningar för 2017. Förklaring till ökningen i personalkostnaden är att
ungdomsverksamheten är ny för året och har en personalkostnad på 3,6 miljoner kronor
för perioden. Arbetsmarknaden med ”extra tjänster” har ökat sin personalkostnad med 2,7
miljoner kronor (där kostnaden är statsbidragsfinansierad). Gymnasieskolan har minskat sin
personalkostnad med nära två miljoner kronor. Resultatet för året beräknas bli negativt
14,8 miljoner kronor och avser i huvudsak obudgeterade kostnader för extra tjänster, tjänsterna finansieras med statsbidrag från arbetsförmedlingen, motsvarande blir en positiv post
på intäkterna.
2.4 Lokalkostnader

För periodens utfall är lokalkostnaderna 1,1 miljon kronor högre i en jämförelse med år
2017. Detta beror framförallt på de ökade lokalkostnaderna för sävehuset. Resultatmässigt
för året kommer lokalkostnaden att redovisa balans. I resultatet är det medräknat lokaler
som är uppsagda från och med sommaren 2018. Lokaler som avses är belägna på Lundbygatan och Broväg 8.
1

Insatser för de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden
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2.5 Övriga kostnader

Utfallet för perioden är i jämförelse med föregående år är 296 000 kronor lägre, den lägre
kostnaden förklaras i en jämförelse med föregående år framförallt av att det i förra året var
kostnader som kunde kopplas till in- och utflyttning till nya sävehuset. De rörliga flödesbidragen som går ut som en kostnad per elev till rektor och matchar i huvudsak den intäkt
som inkommer, se avsnitt intäkter rörliga flödesbidrag.
2.6 Elevvolymer
Resursfördelningen

Not1

Wisbygymnasiet
Summa
Not1

tkr

Prognos,
tkr

120 235
120 235

120 518
120 518

Differens,
tkr
-283
-283

Prognos Budget Differens
volym
volym
volym
1 471
1 471

1 460
1 460

11
11

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever samt intäkter från Migrationsverket

Antagningsenhet, interkommunalersättning m.fl.
Frist. gymn. i den egna kommunen Not2
Kommunal gymnasieskola, annan kom.
Fristående gymn, annan kommun
Elever från annan kommun
Summa
Not 2

Budget,
tkr

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

26 479
10 885
6 752
-1 722
42 394

26 801
11 368
5 649
-1 653
42 165

Differens,
tkr

Prognos Budget Differens
volym
volym
volym

-322
-483
1 103
-69
229

221
83
41

222
79
49

-1
4
-8

345

350

-5

-54

1 816

1 810

6

Inkluderar kompensation för underskott år 2014, Guteskolan 468

Totalt

162 629

162 683

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 11 elever fler än budgeterat, elevökningen fördelar sig jämnt över alla program. 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 283 000 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.
2.6.1 Elevvolymernas resultatpåverkan, helår
Resursfördelningen

Not1

Etableringsersättning, Migrationsverket
Studiehandledare modersmålsundervisning
Ersättning för asyl, Migrationsverket
Ärendenr GVN 2018/6 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Flödesbidrag, interna ersättningar
Språkintroduktion, IT-handledning
Budgeterade ersättningar Migrationsverket
Summa
Not1

Resultat,
tkr
5 708
-1 506
5 621
-283
-266
-8 693
581

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

Antagningsenhet, interkommunal ersättning
m.fl.

Resultat,
tkr

Utbetalningar, alla

229

Summa

229

10 (13)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 2018:1

När prognosen för statsbidrag från Migrationsverket påräknas resultatenheten resursfördelningen blir resultatet positivt på 581 000 kronor. Utbetalningarna till annan huvudman
vid antagningsenheten blir ett positivt resultat på 229 000 kronor.

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

Budget

Utfall

Resultat

Prognos

24500 IT

2 500

26

2 474

2 500

24501 Återanskaffning

3 200

210

2 990

3 200

24508 Bygginv/verksamhetsanp
Totaler

8 000

33

7 967

8 000

13 700

268

13 432

13 700

Återanskaffning (potten) avser verksamhetsanpassningar som exempelvis mindre ombyggnationer. Potten används även till inköp av inventarier som möbler, maskiner och undervisningsmaterial. Investeringsmedlen för IT används till exempel för utbyte av lärardatorer,
lärplattor, nätutbyggnad och klassrumsutrustning. I bygginvesteringarna ligger 7,5 miljoner
kronor för elevhemmet Nygårds dessa medel kommer att flyttas över till tekniska nämnden.
De ändrade redovisningsprinciper för lokalkostnaderna kommer att påverka budgetramen
när det gäller investeringar för verksamhetsanpassningar, mindre ombyggnationer och periodiskt underhåll. Budgetmedel kommer successivt under året att överflyttas till tekniska
nämnden vartefter investeringar igångsätts. Anledningen till detta är att investeringarna,
enligt krav om komponentredovisning, skall ligga på anläggningen (fastigheten).

4. Analys av personalstatistik och personalkostnad
Antal tillsvidareanställda och antalet tidsbegränsat anställda (GVN)
2016 02 29

2017 02 28

2018 02 28
(inkl ung-

Förändring
från 2017

doms-gårdarna)

Tillsvidare
Viss tid (in-

281
94

294
78

335
86

41
8

375

372

421

49
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nefattar
BEA/OSA)

Totalt
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Antal årsarbetare (GVN)
2016 02 29

2017 02 28

2018 02 28
(inkl ung-

Förändring
från 2017

doms-gårdarna)

Tillsvidare
Viss tid (in-

269,05
82,86

275,71
66,55

315,61
69,90

39,90
3,35

351,91

342,26

385,51

43,25

nefattar
BEA/OSA)

Totalt

4.1 Personalkostnad

Personalkostnadsutvecklingen är proportionerlig i förhållande till ökningen av antalet anställda och övriga personalkostnadsökningar, samt i förhållande till faktiskt arbetad tid. (Se
avsnitt ”Personalkostnader” under ekonomiavsnittet.)
4.2 Kompetensförsörjning

Rekryteringsutmaningarna gällande lärare generellt och studie- och yrkesvägledare
specifikt är fortsatt stora. Höjda lönenivåer och ökade förväntningar gällande
lönenivå vid nyrekrytering bidrar till svårigheten att rekrytera. Samtidigt pågår ett
brett kompetensförsörjningsarbete med ett flertal aktiviteter. Bl.a fortsätter det nära
samarbetet med Campus Gotland, där en gemensam informationsträff om
utbildnings- och anställningsmöjligheter för lärare riktad till vikarier inom förskola
och skola anordnades i april, och troligen kommer ett par, eller möjligen några fler,
lärare att kunna rekryteras till grundskolan från Finland som en följd av rekryteringsarbetet riktat mot den finska marknaden. Även gymnasielärare och studie- och
yrkesvägledare från Finland har visat intresse för skolan på Gotland. Löpande
genomförs också kompetensutvecklingsinsatser via Lärarlyftet/motsvarande i syfte
att vidareutbilda redan anställda lärare för att täcka bristområden. Exempelvis
genomgår 10 lärare för närvarande vidareutbildning till specialpedagog/speciallärare.
Då dessa är klara med sina studier har UAF delfinansierat studier för totalt 26 nya
speciallärare/specialpedagoger under perioden 2012 – 2019, av dessa är två anställda
inom GVNs ansvarsområde. Samtliga färdigutbildade har valt att stanna inom UAF
efter sina studier.
Sjuktal
2016 02 29

2017 02 28

2018 02 28

Diff från
2017

(korrigerat
Ärendenr GVN 2018/6 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2018)

GVN (utom ungdomsgårdarna
Gymnasiet
Integrationsenheten
Vuxenutbildningen
Folkhögskolan
Arbetsmarknadsenheten
Ungdomsgårdarna
UAF (utom ungdomsgårdarna)

5,55%

5,48%

5,77%

0,29

7,40%

3,00%
3,15%
10,23%
2,58%
9,77%
7,70%

2,21%
0,00%
9,86%
3,15%
9,18%
4,17%
7,85%

-0,79
-3,15
-0,37
0,57
-0,59
0,15
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4.3 Analys av och åtgärder kring sjuktal

Sjuktalet har ökat med 0,29 enheter i förhållande till motsvarande period 2017 för hela
GVNs ansvarområde (förutom ungdomsgårdarna). På verksamhetsnivå är det endast folkhögskolan som har ett ökat sjuktal, där ett par medarbetare blivit långtidssjukrivna. (För
båda finns en rehabiliteringsplanering.) Övriga verksamheter visar en sjunkande tendens
gällande sjuktalen.
Inom förskolan genomförs under 2018 ett projekt i samarbete med företagshälsovården på
temat ”insatser för ett hållbart arbetsliv”, som riktar sig till nyutexaminerade förskollärare.
Insatserna handlar om stress/psykosocial arbetsmiljö, belastningsergonomi och ljudmiljö.
Om projektet faller väl ut är förhoppningen att relevanta delar kan användas för andra yrkesgrupper inom UAF som ett sätt att arbeta för bibehållen hälsa.
Bilaga: Månadsrapport avd. delår 1 GVN 2018
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Anders Jolby, utbildningsdirektör

Saga Carlgren (V), ordförande,
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Jimmy Söderström
Ekonomichef

Ekonomisk uppföljning 2018 avdelning
Siffrorna i nedan tabeller är hämtade från ekonomisystemet, avser den 31 mars 2018
- 2017 och årsbokslut.
Organisation 3pos

Periodens
resultat
2018

460 GVN

54

461 Ch Vux/Stab

Periodens
resultat
2017

Årsbokslut
2017

53

57

297

281

-221

462 Integration

2 357

1 956

3 861

463 Vuxenutbildning

5 096

3 223

5 278

-1 324

590

939

464 Folkhögskolan
465 Ungdomsverksamhet
466 Gymnasiet

-135

0

2 631

-428

7 649

-374

-156

1 288

8 601

5 519

18 851

467 Arbetsmarknad
Totaler

Ansvar-Funktion

Periodens
resultat
2018

7103 Gymnasiechef drift

-541

7104 Projektledare

Periodens
resultat
2017

Årsbokslut
2017

1 964

240

0

38

-24

-213

-1 552

-1 915

-2 258

-2 377

6 210

7109 IT-strateg

365

154

256

7113 1t1 center

-11

18

-3

-1

-44

-4

347

-360

-133

7242 Frigymn egen kommun

553

470

1 361

7243 Frigymn annan kommun
7244 Komgymn annan
kommun

385

-50

766

-211

-576

-393

7106 Försörjningsansvarig
7107 Resursfördelning internt

7240 Avd chef gymnasiet
7241 Antagning

7245 Inack reseersättning
Wisbygymnasiet
Summa

-106

-137

691

4 321

2 023

597

2 631

-428

7 649
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Namn

Sökt Sökta kr

Bilaga 4

Beviljade kr

Förskola
Läslyftet i förskolan 2018/2019

Nej

Omsorg på kvällar, nätter och helger

Ja

165 420

165 420

Kvalitetssäkrande åtgärder

Ja

2 339 680

2 339 680

Ja

3 551 357

Läslyftet 2018/2019

Ja

174 000

174 000

Läxhjälp1

Ja

1 801 000

1 737 000

Specialpedagogik för lärande 2018/2019

Ja

699 600

699 600

Lovskola 2018

Ja

480 600

Lågstadiesatsningen 2018/2019

Ja

9 079 085

Fritidshemssatsningen 2018/2019

Ja

2 379 256

Nyanlända elever VT 2018

Nej

Mindre barngrupper

Grundskola

Science

center2

469 838

Ja

Summa BUN

15 317 641

3 378 700

Gymnasiet
Gymnasial lärlingsutbildning VT 18

Ja

Gymnasieskolans Introduktionsprogram VT 18

Nej

Fjärde tekniskt år

Nej

66 250

Vuxenutbildning
Lärlingvux + SIF & sva

Ja

2 523 000

2 523 000

Yrkesförarutbildning

Ja

1 344 000

1 344 000

Yrkesvux + SIF & sva

Ja

11 945 000

11 945 000

Traineejobb

Nej

Traineejobb Hälso- och sjukvård

Ja

1 187 500

1 187 500

Kommunal yrkesutbildning

Ja

Fortbildning SVA och SFI VT 18

Nej

Summa GVN

3 000 000

17 065 750

3 000 000

19 999 500

Statsbidrag som berör hela UAF
Papperslösa barn

Nej

Högskolestudier specialpedagogik VT 18

Ja

Entreprenörskap huvudmän

Nej

Icke folkbokförda elever

Nej

Karriärtjänster 2018/2019

759 920

759 920

Ja

6 630 000

6 630 000

Lärarlönelyftet 2018/2019

Ja

13 700 000

13 700 000

Lärarlyftet VT 18

Ja

72 770

Summa statsbidrag som berör hela UAF

832 690

Summa BUN + GVN och UAF

759 920

33 216 081 24 138 120

1 Läxhjälp 2018, UAF har begärt omprövning då Skolverket inte beviljat Romaskolan Läxhjälp
2
Storleken på stödet till Science center är inte klart. Fenomenalen söker inte ett specifikt belopp. De blir tilldelade en summa beroende på hur de uppfyller
uppställda kriterier.
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Inledning
2017 var ett år med många förändringar i omvärlden, den politiska retoriken och polariseringen gjorde sig tydlig inte bara i Sverige utan också i EU och i övriga världen.
Under #metoo-uppropet avslöjades en kultur och ett förhållningssätt som manar till eftertanke och samtal om bemötande, respekt och värderingar. Folkhögskolan med sitt särskilda demokratiuppdrag måste förhålla sig till alla dessa skeenden. Folkhögskolan ska verka
utifrån demokratiuppdraget för att minska utbildningsklyftorna och utbilda kring de olika
diskrimineringsgrunderna.
Vid en summering av verksamhetsåret 2017 kan man konstatera att det har varit ett intensivt arbetsår med många utmaningar. Gotlands folkhögskola har under året haft en mycket
omfattande och väl fungerande verksamhet.
Skolan har genomfört ett stort antal utbildningar med hög kvalitet på båda enheterna i
Hemse och Fårösund.
Särskilda utmaningar under året har varit att anpassa resurser i form av lokaler och personal för att möta de nya grupperna av studerande av nya svenskar.
Dels inom etableringsutbildningen för nyanlända som anvisades till folkhögskolan från
Arbetsförmedlingen, men också Svenska från dag 1 som riktar sig till asylsökande samt SFI.
Söktrycket till folkhögskolans utbildningar har varit relativt gott även om allmänna linjen
haft något färre sökande, sannolikt ett resultat av det rådande konjunkturläget.
Hälften av de studerande på folkhögskolan kommer från fastlandet, och ett 40 tal av dessa
valde att skriva sig på Gotland under 2017.
Pensionsavgångar och vakanser på grund av tjänstledighet bidrog till ett flertal rekryteringar av personal under året.
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f oto : l i n n e a r o n s t r ö m

Verksamhetsåret
Folkhögskolans roll i lokal och regional utveckling i närsamhället
Huvudman för Gotlands folkhögskola är Region
Gotland. Sedan 2016 ingår folkhögskolan som en
del av verksamheterna i Utbildnings och arbetslivs förvaltningen och sorterar under Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden, som även utgör
folkhögskolans styrelse. Huvudskolan är placerad
i Hemse men 2003-2004 startade etableringen av
ytterligare en enhet i Fårösund.
Gotlands folkhögskola deltar aktivt i lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Sedan några år tillbaka
är det en medveten ambition från folkhögskolans
sida att medverka i den regionala utvecklingen
och dess främsta roll som utbildningsanordnare.
Det går inte att bara tänka regionalt, folkhögskolan är också en del av en större marknad på den
nationella arenan. En utmaning när det gäller att
utbilda för en liten region är att behovet mättas
ganska snabbt. Det leder till att de utbildade
söker sig till andra regioner, vilket delvis sker med
yrkesutbildningarna. Det kan därför inte anses
vara ett misslyckande om en del av deltagarna
flyttar efter avslutad utbildning. Folkhögskolan
definierar lokal och regional utveckling som ett
brett begrepp som handlar om alla de förutsätt-

ningar som krävs 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.
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.
Folkhögskolan har deltagit i den regionala kompetensplattformen.
Verksamheten i Fårösund utvecklats under drygt
12 år som den funnits till en stabil och väl fungerande del av Gotlands folkhögskolas totala
verksamhet.
Verksamheten i Fårösund är ett exempel på
modig och framsynt politisk vilja att utveckla den
norra delen av Gotland.
Region Gotland har på ett tydligt sätt visat sin
tilltro till Folkhögskolan som utbildningsform och
dess möjlighet att skapa mervärden för regionen.
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Utveckling och profilering
Under 2017 fick Folkhögskolorna i landet signaler
om att antalet utbildningsplatser föreslogs bli kraftigt utökade i budgetpropositionen. Utökningen
skulle kunna få positiva effekter för Gotlands folkhögskola som ända sedan Fårösund etablerades
haft en betydande verksamhet utöver tilldelade
statsbidrag samt att det nu skulle vara möjligt att
erbjuda nya utbildningar och utöka de befintliga.
Under höstterminen 2017 har intensivt arbete
pågått för att tillskapa och beräkna för att kunna
lansera nya utbildningar inför ett nytt läsår.
Agenda 2030 är ett annat område som fått ett
särskilt fokus på Folkhögskolan. FN:s klimatmål
som också har antagits av Sveriges riksdag Har
varit ämne vid personalutbildning och har också implementerats i en del av utbildningarna.
Folkhögskolan behöver fördjupa och vässa sina
kunskaper för att också kunna utbilda vidare i det
gotländska samhället.
Läsåret 2017/2018 var det första året med en
ny internationell profil på socialpedagogutbildningen. Ett spännande samarbete har utvecklats
tillsammans med Orchide school i Indien. Utbytet
sker såväl med besök av gästföreläsare från Indien
som med studier på plats i Indien.
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Fårösunds enheten fick under hösten hantera en
uppsägning från den restaurang som erbjudit
lunch till skolans anställda och deltagare. Efter
några mindre lyckade upphandlingsförsök valde
skolan att själv ta över restaurangverksamhet.
Efter ett intensivt arbete kunde Fårösundsenheten
erbjuda mat från eget kök och restaurang till de
studerande.
Samtidigt har 2017 präglats av stor osäkerhet
gällande renovering av Nygårds studenthem, den
projektering och beräkning som gjordes visade på
helt andra kostnader än den beräkning som gjorts
10 år tidigare när frågan lyftes om investering till
strategisk plan och budget. Tillståndet i boendet
är i mycket dåligt skick, vilket påverkat och begränsat uthyrningsmöjligheterna under 2017.

Utvärdering av Handlingsplan 2017
Likvärdig och tillgänglig utbildning
Vi vill vara ett center för kultur i alla former

Ett ökat söktryck, både på allmän linje
och särskilda kurser

Ett av de statliga uppdragen till folkhögskolan är
att bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturliven. Gotlands folkhögskola har
under 2017 erbjudit och deltagit i lokala kulturarrangemang.

En marknadsföringsgrupp har under året arbetat
med att analysera den marknadsföring skolan
bedriver. Gör vi på det mest effektiva sättet och
når vi rätt målgrupp? Det arbetet måste hela tiden
vara aktuellt, så även inför kommande år.

Skolan har många arrangemang som är öppna
för allmänheten, allt från stora evenemang som
konserter och utställningar, till mindre och mer
frekventa samlingar med både dans- och musikuppträdanden.

Tillgången på arbete har varit ovanligt god i Sverige det sista året med rekordlåga arbetslöshetssiffror. Att så har varit fallet kan direkt avläsas i antalet
sökande till folkhögskolornas kurser. Det här gäller
naturligtvis inte bara Gotlands folkhögskola utan
märks i hela landet.

Deltagarna som studerar på speciallinjerna, inom
textil, foto, musik, film och skrivande har årliga
turnéer eller utställningar och andra publika
arrangemang.

Söktrycket på Allmänna kursen för Gotlands folkhögskola var hösten 2017, 1,14 sökande per plats
vilket kan jämföras med hösten 2016 där motsvarande siffra var 1,6.

En annan viktig del av folkhögskolans bidrag till
ett breddat kulturliv är satsningen på Kustateljén i
Fårösund, Gotlands Filmcentrum & Kulturhus.

På särskilda kurser är läget i princip oförändrat i
jämförelse med 2016, 1,7 sökande per plats.

Låg avbrottsfrekvens i våra utbildningar

Att ha ett söktryck som överstiger tillgängliga platser kan tyckas konstigt ur ett tillgänglighetsperspektiv, men är väldigt viktigt för att vi ska säkra
deltagandet på våra kurser. Många av de sökande
söker fler än en utbildningsanordnare eller tackar
nej till erbjuden plats av olika orsaker.

I 2017 års handlingsplan har vi som en av åtgärderna uttryckt att vi vill kartlägga och utvärdera
antagnings- och mottagningsprocesserna. Detta
genomfördes under våren 2017 då skolan övergick till att helt hantera ansökningar till långa kurser via det skoladministrativa systemet Schoolsoft.
Den nya hanteringen innebär att all kommunikation med presumtiva deltagare skedde elektroniskt.

En hög andel av kursdeltagarna ska uppge
att de rekommenderar oss till andra
I våra tidigare styrdokument har vi angett att strävan är att minst 90% av deltagare ska uppge att
de rekommenderar skolan till andra. Vid höstenkäten 2016 uppnådde vi detta med råge, hela 97%,
men motsvarande siffra 2017 vad 87%, ett tapp på
10%.

Under höstterminen 2017 avbröt 3 deltagare av
50 sina studier på Allmänna linjen vilket motsvarar
6%, motsvarande siffra ht -16 var 9%.
På särskilda kurser valde 5 personer av totalt 184
att avbryta studierna vilket är drygt 3%. Detta är
oförändrat i jämförelse med föregående år.

Både Ledningsgrupp och linjeledargruppen
har vid flera av sina möten försökt att analyserat
siffrorna för att identifiera orsakerna. Detta arbete
kommer att fortgå under 2018.

7

Ett demokratiskt förhållningssätt

Erbjuda en bra och trygg boendemiljö

Ett av statens syften med stöd till folkhögskolor är
att stärka och utveckla demokratin och för att ha
en möjlighet att arbeta med dessa frågor måste
vi själva ha ett demokratiskt förhållningssätt som
genomsyrar hela skolan.
På frågan om deltagarna anser att skolan arbetar
på ett demokratiskt sätt som uppmuntrar delaktighet och inflytande får skolan indexvärdet 73 på
vårens deltagarenkät. Målvärdet är angivet till 71
men är ändå lägre än motsvarande tid förra året
då indexet var 77.

Bidra till ett ökat självförtroende och ökad
självinsikt hos deltagarna
Att arbeta med varje deltagares enskilda behov
och utgå från det i lärandet är en av folkhögskolans kännetecken och en viktig kompetens hos
skolans personal.

Bidra till att bildningsnivån i samhället höjs
I våra måldokument både från stat och region
beskrivs vårt uppdrag att bidra till att utjämna
utbildningsklyftor.
I tabellen nedan går det att läsa att samtliga som studerar på
allmän kurs saknar grundskolealternativt gymnasiekompetens
vilket är rätt målgrupp för allmän kurs.

Utan grundskolekompetens

Med grundskolekompetens

Jämställdhetsintegrering
Gotlands folkhögskola arbetar sedan många år
för ökad genusmedvetenhet och jämställdhet.
Jämställdhetsarbetet omfattar beslutsprocesser,
rekrytering, lönesättning Flera av skolans utbildningar har normkritik och genuskunskap i sina
kursplaner. Skolans likabehandlingsplan garanterar att de olika verksamheterna känner till och
följer de fastlagda målen för arbetet.

Arbetsmiljö

Frågan ställs i skolans vårenkät om studierna har
gett deltagarna ökat självförtroende. Indexvärdet
blev 69 vilket är också det en minskning i jämförelse med 2016 men som ändå är nära målvärdet
på 71.

Kurs

Av de deltagare som bodde på skolans båda internat höstterminen 2017 svarade 91% att de trivs
och indexvärdet på frågan om de anser att skolan
arbetar för att skapa en god stämning och en
trygg miljö blev 86 vilket är något högre än 2016.

Vi vill befästa och utveckla den goda arbetsmiljön
på folkhögskolan. Genom att följa upp medarbetarenkäten och upprätta handlingsplaner för
utifrån de behov som framkommit vid undersökningarna arbetar skolan systematiskt med arbetsmiljöfrågorna. Även medarbetarsamtalen utgör
ett viktigt instrument för att komma åt eventuella
brister. Genom att kontinuerligt samtala om folkhögskolans mål och hur skolan kan/ska arbeta för
att nå dessa, skapas en bred samstämmighet och
medvetenhet som bidrar till uppfyllelsen av de
satta målen.
Ett rakt och tydligt ledarskap som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling, god kvalitet,
effektivitet och arbetsglädje är ett uttalat mål
för Folkhögskolan. Genom delegerat ledarskap
kommer målsättning och tydlighet nära de olika
verksamheterna.

Utan gymnasieutbildning

Med 3-årig
gymnasieutbildning

Med högre
utbildning

Allmän linje

7

11

23

0

0

Särskild linje

0

1

56

104

22
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Integration

Ytterligare en form att utveckla en god arbetsmiljö
i de olika arbetslagen är att arbeta med kollegial
handledning, ambitionen har påbörjats men det
finns mer att utveckla.

Utveckla samarbetet mellan kurserna
Under 2017 har kurserna som riktar sig till nyanlända svenskar utvecklats. På Etableringskursen
har det gått totalt 56 personer, på kursen SFI
Svenska för invandrare har 58 personer varit
inskrivning under vår- och höstterminen och på
Svenska från dag 1 har det varit 8 deltagare.

Allas ansvar för skolans uppdrag
Utveckla och bredda arbetet med genuskunskap
och de olika diskrimineringsgrunderna
Under 2017 har arbete pågått med att ta fram
en ny Likabehandlingsplan läsåret 2017/18 för
Gotlands folkhögskola. Den tar sin utgångspunkt
i de sju diskrimineringsgrunderna som återfinns i
Diskrimineringslagen. Där finns vision, mål, handlingsplan och utvärdering beskrivna. Vid starten
av läsåret startade implementeringen av planen
i skolans olika klasser och vid höstterminens
slut skedde den första utvärdering. Av skolans
alla långkursdeltagare hade 79% fått kännedom
om den och drygt 62% fått möjlighet att lämna
synpunkter. Det får man anse som ett gott resultat
efter så kort tid.

Integration i det svenska samhället måste ske på
olika nivåer och en av dessa nivåer har för folkhögskolan varit att arbeta mer med gemensamma
projekt över linjegränserna. Ett exempel har varit
”Språkcaféerna” i Hemse då olika klasser en gång
per vecka träffat Etablering/SFI och gjort gemensamma aktiviteter. Satsningen har mycket lyckad
och kommer att fortsätta även under 2018.

Risk och väsentlighetsanalys

På frågan om man upplevt någon form av trakasserier på skolans varade 92% nej och resterande
8% ja. Dessa fördelades relativt jämnt över samtliga diskrimineringsgrunder.

Identifiering av händelser:
Interna och externa händelser som kan påverka
folkhögskolans möjligheter att nå sina mål identifieras och redovisas till förvaltningen vid fyra tillfällen per år. Dessa delårsrapporter skall innehålla en
beskrivning av väsentliga och kritiska händelser
inom kvalitet, ekonomi och medarbetare. På så
sätt är risk- och väsentlighetsanalysen systematiserad och dokumenterad.

Kompetensförsörjning
Strategisk kompetensutveckling
Den personal som arbetar på Gotlands folkhögskola ska ha en grundkompetens inom några
särskilda områden som ska vara gemensamma
oavsett arbetsroll. Arbetet med att identifiera
dessa kompetenser pågick under första halvan av
2017 och resulterade i tre områden. Målsättningen med detta är att inom några år kompetensutveckla all personal på lite olika sätt beroende på
behov i sitt arbete.

Riskbedömning och åtgärder:
När en intern eller extern händelse har identifierats görs en
riskanalys med utgångspunkt från
deras sannolikhet och konsekvens för verksamheten. I skyddsronderna (både den fysiska och
psykiska) identifieras risker och händelser värderas och processas i alla personalgrupper, vilket
resulterar i åtgärdsplaner. Dessa planer samverkas
därefter med berörda fack.

Områdena är:
•
•
•

Folkbildningskunskap
Bemötande/kommunikation
Kunskap om olika funktionssätt
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Genomförda kurser
Allmänna linjen

Deltagarna läser de ämnen som ingår i allmän behörighet till högskola. Kursen ges på grundnivå och gymnasienivå beroende på vilken skolbakgrund och ibland
vilken arbetslivserfarenhet deltagaren har. Under året
har ett arbete med SeQF ramverket påbörjats. SeQF är
en del av det europeiska ramverket för nivåplacering
av olika utbildningar och jämförbarheten i hela europa.
2018 ska folkhögskolan utfärda SeQF intyg till alla
studerande på Allmänna linjen.

SMF / Studiemotiverande folkhögskolekurs

SMF-kurs har tillsammans med Arbetsförmedlingen
erbjudits i Hemse. Den riktar sig till unga med låg
utbildningsnivå och som är arbetssökande vid AF.
Målet är att de studerande ska kunna gå vidare i andra
studier efter avslutad SMF-kurs

Ella Pop-/Rocklinje

En musiklinje som vänder sig till kvinnor och transpersoner som vill satsa på musik. Förutom ett års grundutbildning finns möjlighet att bygga på med ett projektår. Under 2017 har arbete skett med att till hösten
2018 erbjuda ytterligare en profil, Ella Composer, ett år
med möjlighet att fördjupa sig i att skriva musik för ett
specifikt projekt.

Fotolinjen

Utbildningen är en grundläggande, yrkesförberedande
fotoutbildning. Skolan erbjuder även ett påbyggnadsår
i form av ett projektår.

FilmCrew

Detta är en två-årig yrkesutbildning med fokus på
att lära sig arbeta med film-/TV-produktioner genom
att göra skarpa projekt där deltagarna är uppdelade i
filmteam.

Livskraft

En kurs för de som behöver hjälp att hitta vidare i livet
med hjälp av kreativt skapande, friskvård, framtidsinriktade samtal mm. Utbildningen är ett-årig.

Story

Utbildningen är utformad utifrån den kommersiella
film- och TV-branschens förutsättningar när det handlar om att skriva manus. Det är en två-årig yrkesutbildning. Under 2017 har planer utvecklats för att kunna
erbjuda ett masterår på distans hösten 2018.

Musiklinjen

En ettårig utbildning med möjlighet att bygga på
ytterligare ett år och som är uppbyggd på olika profiler
inom gitarr, sång, ensemble och folkmusik.
Inför läsåret 2018/19 kommer utbildningen att
bredda sin målgrupp genom att också erbjuda
grundkurser.
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Textillinjen

Detta är en ettårig utbildning för de som både vill
designa, konstruera och sy kläder. Skolan erbjuder ett
påbyggnadsår i form av ett projektår.
Dessutom har två kortare kurser erbjudits i pälssömnad och textiltryck.

Skrivarlinjen

Utbildningen bygger på skönlitterärt skrivande där ges
deltagarna möjlighet att utveckla sitt eget skrivande
och utbildningen är ett-årig.

Socialpedagog

Detta är en två-årig yrkesutbildning som har två inriktningar. Behandling och ungdomsgård och Mänskliga
rättigheter och migration. I den senare ingår en studieresa till Indien.

Deltidskurser

Kurserna är utformade som ”dagfolkhögskola” och
grupperna träffas en dag/vecka. Två grupper finns i
Hemse och en andra gruppen i Fårösund. Ämnena
varierar utifrån deltagarnas önskemål med det kan vara
Gotlands historia, konsthistoria, datakunskap, mm

Etableringskurs

Etableringskursen är ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Kursen vänder sig till nyanlända på
Gotland. Under sex månader läser deltagarna svenska, lär känna samhället på olika sätt, har studie- och
yrkesorientering, deltar i skapande verksamhet och i
folkhögskolans gemensamma aktiviteter.

Svenska från dag 1

Kursen riktar sig till asylsökande personer och finansieras genom ett särskilt anslag från Regeringen via
Folkbildningsrådet. Syftet med kursen är att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda
en framtida etablering i samhället.

SFI / Svenska för invandrare

I januari 2016 fick Gotlands folkhögskola tillstånd av
Skolinspektionen att bedriva kurser i SFI. Många av deltagarna som fullgjort sin Etableringskurs har övergått
till att studera SFI, men även andra deltagare har sökt
sig både till Hemse och Fårösund.

Sommarkurser

Inför varje sommar erbjuds ett antal kortare sommarkurser. Dessa kan vara allt från 3 dagar till 3 veckor och
har ett varierat innehåll.

Exempel på sommarkurser är:
• Medeltiden på Gotland
• Cykla på södra Gotland
• Irländsk låtkurs
• Fjärilar och natur på Gotland
• Improvisationsteater
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Statistik

Kurstyp

Kursnamn

2015

2016

2017

1

Allmänna linjen

2 362

2 080

1 888

4

Allmänna linjen, extra platser

396

354

182

2

Särskilda kurser

6 052

5 173

4 215

22

Särskilda kurser, extra platser

0

570

1 027

3

Korta kurser /Sommarkurser

702

434

367

9

Uppdragsutbildning

130

0

0

15

SMF - studiemotiverande fhsk-kurs

26

39

29

26

Svenska från dag 1

0

192

431

21

Etableringskurs

364

1 118

1 456

8

SFI, Svenska för invandrare

0

345

1 508

10 032

10 305

11 103

TOTALT ANTAL DELTAGARVECKOR

Antal deltagare uppdelat per termin och kön
HT

Kvinnor

VT

Kvinnor

2015

247

147

245

159

2016

290

181

378

229

2017

301

179

344

206

Deltagarna fördelade på ålder
< 18 år

18-24 år

25-29 år

30-45 år

46-60 år

> 60 år

Allmän linje

Kurs

0

30

9

7

4

0

Särskild linje

0

56

30

29

28

40

Etableringskurs/SFI

0

9

19

62

18

1

Svenska fr. dag 1

0

4

0

4

0

0

Lärartäthet 2015-2017
Visar antal lärare per 1 000 deltagarveckor, folkbildningsverksamheten.
2015

2016

2017

Allmänna kursen

2,34

2,36

2,23

Särskilda kurser

1,84

2,28

2,89
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Gästnätter

Verksamheten på Gotlands folkhögskola kan delas
in i tre terminer, läsårets två och sommaren som vi
kallar ”den tredje terminen”.

Utvärdering sker efter varje sommar både gällande utbud och marknadsföring för att hitta nya
målgrupper och upplägg.

Planeringen inför varje sommartermin startar alltid
under hösten då kursutbudet planeras och nästan
varje år presenteras någon ny kurs medan någon
annan försvinner. Kontakt tas med tänkbara lärare
och kursuppläggen planeras. Sommaren är en viktig del av folkhögskolans totala utbud, inte minst
för att kunna nyttja lokalerna året runt på ett mer
effektivt sätt.

De korta kurserna (sommarkurser) har inte redovisats som underlag för statsbidrag eftersom de
inte rymts inom taket på 125% tilldelade deltagarveckor.

I tabellerna nedan redovisas antal genomförda
kurser samt antal gästnätter.

En stor förändring som redan skedde under 2015
var att Sommarkurser endast erbjöds i Hemse.
Anledningen till förändringen var framförallt
de begränsade resurser som fanns (och finns) i
Fårösund både personellt och tillgänglig service,
t ex att det inte finns ett eget kök utan allt måste
köpas utifrån. Istället för att erbjuda kurser på två
platser beslutades att koncentrera sommarkurserna till Hemse.

År

Gästnätter

2001

4750

2002

4286

2003

3802

2004

4488

2005

3442

2006

3649

2007

5825

2008

3503

2009

5708

2010

4981

2011

3397

2012

4459

2013

4120

2014

4693

2015

4279

2016

2291

2017

2723

Sommarkurser 2017
År

Antal kurser

Antal deltagare

Antal delt.veckor

2014

36

742

831

2015

28

553

702

2016

19

389

434

2017

20

335

367
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Kvalitetsarbete

Strategi, genomförande, åtgärder och utveckling
som skett i verksamheten samt ev. resultat av
tidigare åtgärder.
Inför 2017 införde Region Gotland ett nytt styrsystem som utgår från ett styrkort på regionnivå
och sedan bryts ner på olika nivåer för att bli en
handlingsplan på enhetsnivå.
Folkhögskolans handlingsplan 2017 utgår från
statens syften med stöd till folkhögskolor samt
förvaltningens prioriterade utvecklingsmål inom
följande områden:
• Likvärdig och tillgänglig utbildning.
• Arbetsmiljö.
• Allas ansvar för skolans uppdrag.
• Kompetensförsörjning.
• Integration.
Utifrån dessa områden har folkhögskolan fått uttrycka vad vi vill göra, hur och när vi ska göra det.
Detta utvärderas under ”Utvärdering av handlingsplan 2017” på sidan 7.
För att följa upp de aktiviteter vi beskrivit används
ett flertal olika verktyg, blnd annat;
• Kursspecifika studerandeenkäter ca 1 ggn/år.
• Gemensamma studerandeutvärderingar för
hela skolan 2 ggr/år.
• Medarbetarenkät 1 ggr/år.
• Processkartläggning beroende på behov och
område.
Medarbetar- och lönesamtal vardera 1 ggn/år
Resultaten av dessa utvärderingar bearbetas i
lednings- och personalgrupp samt i klass- och
kursråd när så är lämpligt. Resultat och ev. åtgärdsplaner redovisas på förvaltningsnivå.
Handlingsplanen revideras årligen utifrån de behov och resultat som framkommit och som skolan
upplever.
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Varje linje tar utifrån studerandeenkäten fram
förbättringsområden inom sin verksamhet. Dessa
reflekteras sedan tillsammans med linjeledargruppen och vidare till ledningsgrupp.
Reflektion kring metod och lärande är en naturlig
del av det vardagliga arbetet och därigenom sker
utveckling och ständig förbättring.
Pågående utvecklingsarbeten;
• Antagningsprocessen i Schoolsoft.
• Kompetensutveckling omkring NPF
(Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)
problematik hos deltagare.
• Implementering av hållbarhetsmålen utifrån
Agenda 2030.
• Förbättring av den estetiska miljön på folkhögskolan under ledning av en trivselgrupp
• Arbete med den interna kommunikationen
med utbildningsinsatser inom Office 365.
• Mottagningsprocessen och introduktionen för
nyanställda medarbetare på folkhögskolan.

Organisation

Folkhögskolestyrelsen /
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Eftersom Gotlands folkhögskola har Region Gotland som huvudman och ingår i Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen fungerar Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden även som Folkhögskolestyrelse.
Många beslut är delegerade till rektor enligt
särskild delegationsordning, men ärenden som
hamnar på styrelsens bord handlar t ex om verksamhetsmål, budget, uppdrag, kursutbud och
uppföljning.
Ledningsgrupp
Folkhögskolans ledningsgrupp fungerar som
rådgivande organ för rektor. Ärenden som tas upp
i ledningsgruppen är av övergripande slag, t ex
studeranderätt, förslag på kursutbud, planering av
gemensamma kursdagar, kompetensutveckling,
budget och utvärderingar.
Linjeledare och linjeråd
Varje linje företräds av en ansvarig linjeledare
som har ett av rektor delegerat ansvar för linjens
ekonomi, arbetsmiljö, planering och ett operativt
personalansvar. Linjeledarens ansvar definieras
i ett linjeledaravtal. Linjeledarna träffas tillsammans med rektor ca 1 gång per månad, antingen

enhetsvis eller gemensamt för planering och
överläggning.
Varje linje har sina egna linjeråd, då respektive
linjes personal träffas för planering och samtal om
den aktuella verksamheten.
Kursråd, skolråd, matråd och internatmöten
Att lyssna in och ta tillvara deltagarnas åsikter och
låta det vara en naturlig del av verksamheten är
en av grundstenarna på en folkhögskola. Ett av
statens syften är att ”Stärka och utveckla demokratin” och det kan ske både i det lilla sammanhanget
och i det stora.
Till de olika deltagarråden utser klasserna sina
representanter vid kursens början. Råden har sina
samlingar ca 1 gång/månad. Inför ett rådsmöte
tas aktuella frågor upp i klasserna för att sedan
föras vidare till rådet, där det sedan protokollförs.
De olika ärendena tas sedan upp för hantering.
Aktuella frågor som tagits upp kan vara, studeranderätt, arbetsmiljö, information på hemsida,
matens innehåll, internatfrågor, mm.

f oto : l i n n e a r o n s t r ö m
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Studeranderättsligt arbete

Folkhögskolan är en fri skolform som styrs av få
gemensamma regler. Skollagen gäller inte för folkhögskolor och det finns inga statliga läroplaner.
För att stärka den rättsliga ställningen för de som
studerar vid en folkhögskola har Folkhögskolornas
studeranderättsliga råd (FSR) tillsatts.
Om den studerande under sin studietid inte anser
sig ha fått det som skolan utlovade i sin information kan den studerande vända sig till FSR för att
få sin sak prövad. Det är ett viktigt löpande arbete
som pågår hela året, på alla nivåer, för att göra skolans information så tydlig som möjligt och att leva
upp till den utlovade standarden.

Arbetet är uppdelat i tre områden:
skolan måste säkerställa att all information är
tydlig och korrekt - den information som getts
till deltagare innan kursstart ska vara korrekt
och även dokumenteras och arkiveras.
skolans personal ska vara informerade och
uppdaterade kring studeranderätt och skolans
egen standard
deltagarna ska ha fått information som är tydlig, lättillgänglig och hur överklagan går till.
Deltagarna på Gotlands folkhögskola har tillgång
både till studie- och yrkesvägledare och till stöd
från kurator.
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Ekonomi

Under 2017 var folkhögskolans omsättning
knappt 51 mkr, vilket är en ökning i jämförelse
med föregående år. Främsta orsaken till ökningen är statsbidrag riktade till Etableringskurser för
nyanlända samt uppstarten av SFI-utbildning på
skolan.
Det sammanlagda resultatet vid årets slut blev
868 tkr.
I följande diagram redovisas omsättning under tio år
uppdelad mellan region, stat och egen finansiering.

Antalet genomförda deltagarveckor är grunden
för statsbidragets storlek. Folkbildningsrådet
fastställer taket för antalet bidragsberättigade
deltagarveckor. För Gotlands folkhögskola har
grundtilldelningen i princip legat stilla sedan 2006
och är för 2016, 6 081 dv, men produktionen har
legat betydligt högre.
Under de senaste åren har det som kallats ”Extra
platser” tillkommit som ett resultat av ytterligare
tilldelning av utbildningsplatser från staten till
Folkbildningsrådet.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Regionanslag

15 285

15 750

15 635

18 046

18 248

18 798

19 153

19 612

20 447

20 232

Statsbidrag

12 360

12 514

14 211

13 490

14 227,6

14 443

14 630

15 130

16 783

20 147

Egen försäljning

8 632

10 011

10 676,8 10 079,6

10 854,7

11 074

12 214

12 923

12 344

10 514
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Den verksamhet, i form av Allmänna kurser och
Särskilda kurser som överstiger 100% kan rapporteras som ”Extra platser” och beroende på andra
folkhögskolors överproduktion fördelas ytterligare
statsbidrag av Fbr. Det här innebär att tillgången på ”Extra platser” och hur mycket ytterligare
statsbidrag som kan fördelas är helt beroende på
andra folkhögskolors verksamhet. Beviljade ”Extra
platser” 2017 blev 739 deltagarveckor av sökta 1
209 dv.

År

Kurser med specialdestinerade statsbidrag har
också bedrivits, Studiemotiverande folkhögskolekurs, Etableringskurs, samt Svenska från dag 1, på
totalt 1 916 dv och SFI-kurser på totalt 1 508 dv.
Ökning av den totala verksamheten beror på fler
deltagare på Etableringskursen samt SFI.

Statsbidrag
inkl.extra pl.

FBR
inkl.extra pl.

Av FBR

Finansiering

2013

7 868

6 244

126%

2 421

2014

7 524

6 231

121%

2 270

2015

7 998

6 406

125%

2 034

2016

8 177

7 005

117%

2 089

2017

7 348

6 820

108%

3 755
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Resultatsanalys

Årsbudget tkr
Jan 17 - Dec 17

Ack utfall tkr
Jan 17 - Mån 13 17

Resultat tkr

-4 873,0

-4 681,2

-191,8

-59,0

-68,9

9,9

-3 268,0

-2 738,1

-529,9

-16 887,0

-20 147,5

3 260,5

-3 308,0

-3 025,5

-282,5

-28 395,0

-30 661,2

2 266,2

1 195,0

1 053,4

141,6

30 901,0

31 009,7

-108,7

Org
464 Folkhögskolan
INTÄKTER
Försäljningsmedel
Taxor o avgifter
Övriga intäkter/inkomster
Hyror och arrenden
Bidrag *
Försäljning vht o entreprenader
Summa vht intäkter
KOSTNADER
Köp av verksamhet
Personalkostnader inkl PO
Lokalhyror

7 824,0

8 203,0

-379,0

Bränsle, energi o vatten

1 980,0

2 082,4

-102,4

Förbrukningsmaterial

2 434,0

2 582,1

-148,1

Diverse övriga tjänster

4 304,0

5 103,8

-799,8

857,0

854,7

2,3

Summa vht kostnader

49 495,0

50 889,1

-1 394,1

RESULTAT,nettoram

21 100,0

20 231,8

868,2

Kapitalkostnader

Not *
Periodiserat

Specifikation av bidrag

till 2018
Statsbidrag från FBR

-12 234 500,0

Basbidrag kv 1 + 2

-340 000,0

Utvecklings- och profileringsbidrag kv 1+2

-150 000,0

Organisationsbidrag kv 3 + 4

-395 000,0

Volymbidrag

124 100,0

-9 729 600,0

Förstärkningsbidrag

-398 300,0

12 800,0

-39 200,0

-5 500,0

Volymbidrag extra platser
Allmän kurs

-452 800,0

116 800,0

Volymbidrag extra platser
Särskild kurs

-729 600,0

Språkschablon
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Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM

-1 723 525,0

Stödperson

-1 681 000,0

Bidrag vid vissa studier

-42 525,0

Övriga bidrag

-6 189 475,0

276 100,0

Etableringskurs

-2 987 000,0

-51 500,0

0,0

399 500,0

Etableringskurs, överfört till
2018
Etableringskurs, överfört från
2016 till 2017

-513 000,0

Etableringskurs, tillhörande
2016, inkommet 2017

-650 000,0

Studiemotiverande folkhögskolekurs

-47 680,0

Asyl, Svenska från dag 1

-170 100,0

Matchningsinsats

-120 000,0

Arbetsmarknadsstöd

-502 226,0

Tillväxtverket

-176 108,0

Övrigt

-71 900,0

-1 023 361,0

TOTALA BIDRAG

-20 147 500,0
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400 200,0

Gotands folkhögskolas styrelse
Ordinarie ledamöter Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2015-2018:

Saga Carlgren
Ordförande Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden

Sven Bosarfve, Stånga

Aino Friberg Hansson
vice ordförande, Visby

Arne Eklund, Fårösund

Ulla-Brithe Jacobsson, Visby

Bengt Wickman, Eskelhem

Birgitta Nylund, Visby

Arne Josefsson, Hemse

Vakans
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Sammanfattning

Gotlands folkhögskola är en väl fungerande verksamhet som genom den unika utbildningsformen folkhögskola kompletterar Gotlands övriga utbildningsverksamheter.
Verksamheten under 2017 kan beskrivas som framgångsrik och uppskattad med en hög
måluppfyllelse avseende utbildningskvalité och deltagarnöjdhet. Gotlands folkhögskola
har en stabil och professionell medarbetarstab som i hög grad bidragit till ett gott resultat.
Gotlands folkhögskola har en aktiv roll i det lokala och regionala utvecklingsarbetet.
Genom sin geografiska förankring i Hemse och Fårösund bidrar vi till ett levande lokalsamhälle och ett breddat kulturutbud som särskilt når människor på norra och södra Gotland.
En av folkhögskolans stora utmaningar är att erbjuda vuxenutbildning till människor med
låg utbildningsbakgrund och skapa förutsättningar för deras fortsatta lärande. Gotlands
folkhögskola kan konstatera att många av våra deltagare upplever sina studier som meningsfulla och att studierna gjort dem bättre rustade för att gå vidare i livet. För många
betyder det att de fått behörigheter för vidare studier. Vi gläds också över att de som fullföljt de yrkesinriktade kurserna har goda chanser till jobb efter avslutad utbildning.
Gotlands folkhögskola strävar efter att behålla en hög utbildningskvalité och samtidigt
vara flexibel och anpassningsbar för att kunna möta framtida utmaningar och behov. En
förutsättning för detta är att vi också i fortsättningen kan rekrytera kvalificerad och kompetent personal och erbjuda ett utbildningsutbud som lockar deltagare från såväl Gotland
som övriga Sverige.

Hemse 2018.05.02

Thomas Nilsson
Rektor Gotlands folhögskola
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Gotlands folkhögskola
Folkhögskolan är en skolform som låter människor lära,
växa, mötas och agera – för att få behörighet till högre
studier, utveckla ett intresse eller utbilda sig till ett yrke.
Gotlands folkhögskola bildades redan 1876 och är en av
Sveriges äldsta. Vi arbetar för att skapa en genusmedveten folkhögskola som involverar alla – studerande,
personal och styrelse.
Vi har två skolor, en i Fårösund, cirka 50 km norr om Visby
och en i Hemse, cirka 50 km söder om Visby.
Läs mer på www.gotlandsfolkhogskola.se

Gotlands folkhögskola
Hemse
Storgatan 11, 623 50 Hemse
Tel: 0498-20 36 50
E-post: folkhogskolan@gotland.se
Fårösund
Kustparksvägen 6, 624 70 Fårösund
Tel: 0498-20 38 80
E-post: folkhogskolan@gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningsavdelningen

GVN 2017/9
9 april 2018

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Förutsättningar för folkhögskolan att öka andelen statligt
finansierade deltagarveckor
Förslag till beslut



Informationen tas emot



Folkhögskolan ges i uppdrag att arbeta för att utöka antalet platser och
volymen på antalet deltagarveckor, där fastställd budget sätter gränser för
ambitionsnivån.

Bakgrund

Regeringen föreslår en permanent utbyggnad av antalet platser i folkhögskolan med
sammanlagt 8000 platser i allmän och särskild kurs. Budgeten innebär att regeringen
under sin mandatperiod utökar antalet platser i allmän och särskild kurs med över 30
procent. I fjolårets budget sköt regeringen till 187 miljoner kronor som gick till 3 000
extra platser i allmän och särskild kurs, utöver de 25 000 platser skolorna har. I
budget för 2018 skjuter man till ytterligare 380 miljoner kronor som ska gå till 5000
platser i allmän och särskild kurs. Regeringens förslag innebär också att ökningen av
antalet platser blir permanent, åtminstone till år 2021, så långt budgetplanen sträcker
sig.
Förvaltningen fick i uppdrag i november 2017 att inkomma till arbetsutskottet med
en beskrivning av hur folkhögskolan ska kunna öka andelen statligt finansierade
deltagarveckor.
För att förstå förutsättningarna för tilldelning av statsbidrag krävs en grundläggande
beskrivning av förutsättningarna.
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Gotlands folkhögskola omsätter ca 50 miljoner kronor inklusive regionalt anslag.
Verksamheten fördelar sig på två enheter, Hemse och Fårösund men de statliga
anslagen har ursprungligen dimensionerats endast för verksamheten i Hemse.
Folkhögskolan i Fårösund har funnits sedan 2003. Statsbidraget till folkhögskolor
följer inte verksamhetsvolymer utan de ingångsvärden som gäller är de som tilldelas.
Folkhögskolan får sina uppdrag direkt från regering och departement via
Folkbildningsrådet som fördelar statsbidrag, uppdrag och ekonomi går direkt till
skolan och passerar aldrig förvaltningen.
Intäktsformerna för skolan är tre olika:

Statsbidrag
Regionalt anslag
Försåld verksamhet

17,3 milj
21,0 milj
11,5 milj

Statsbidraget utgörs av en årlig generell grundtilldelning, för 2017 var det för
Gotlands folkhögskola 6081 deltagarveckor1 motsvarar 9 729 600 kronor och för
2018 är tilldelningen för samma antal veckor 9 790 400 kronor, som ska finansiera
den pedagogiska verksamheten. Den generella statsbidragstilldelningen utgör säkra
intäkter.
Utöver denna grundtilldelning söker skolan förstärkningsbidrag för studerande som
behöver extra stöd, samt språkschablon beräknad på antal deltagare som behöver
extra undervisning i svenska. Som en särskild satsning under de två senaste åren har
skolan också kunnat söka extra platser på allmän linje och särskild linje. Dessa bidrag
är att betrakta som mera osäkra eftersom de inte ingår i grundtilldelningen.
Därutöver söker skolan också statsbidrag via Arbetsförmedlingen för
etableringskurser och studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF), samt SFI från
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Även dessa sökta bidrag bör betraktas som
osäkra eftersom de söks två gånger per år och varaktigheten är beroende på vilket
behov som finns i samhället. Därutöver söker skolan pedagogisk stödresurs från
specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) beroende på graden av hjälpbehov hos
de studerande.
Sammantaget för 2017 fördelar sig statsbidragen enligt följande (utfall inom
parentes);
Grundtilldelning
(säkra)
Sökta platser
(osäkra)2
Summa

6081
deltagarveckor
varav 20
extraplatser

9 729 600 kr

(9 729 600)

7 282 000 kr

(7 596 536)

17 011 600 kr

(17 326 136)

Sammantaget för 2018 fördelar sig statsbidraget enligt följande;
Grundtilldelning
(säkra)
Sökta platser
(osäkra)
Summa

6081
deltagarveckor
varav 58
extraplatser

9 790 400 kr
9 014 950 kr
18 805 350 kr

1

En deltagarvecka beräknas genom att multiplicera antalet deltagare med antalet kursdagar och därefter dividera med fem.
Som exempel på osäkra platser kan nämnas: etableringskurs, yrkeskurser, svenska från dag1, studiemotiverande
folkhögskolekurs, matchning osv.

2

2 (4)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2017/9

Villkor

För att få de sökta statsmedlen krävs det att folkhögskolan fyller de tilldelade
platserna under 2018, extraplatserna kommer då att omvandlas till grundtilldelning
dvs. säkra statsbidrag. Fyller inte skolan motsvarande volymer måste en återbetalning
av statsbidrag ske och grundtilldelningen kommande år kommer inte att utökas.
Kortsiktig analys av ekonomin.

Under 2016 och 2017 har staten finansierat ett antal nya specialdestinerade
”öronmärkta” uppdrag och utbildningar på folkhögskolan, Etableringsutbildning,
Svenska från dag ett, samt extraplatser för lågutbildade och för specialutbildningar.
Dessa extrasatsningar från staten har haft till syfte att fånga upp de individer och
grupper som har låg utbildningsbakgrund eller de som av annan anledning inte står
till arbetsmarknadens förfogande, samt att så snabbt och effektivt som möjligt
integrera de nyanlända i samhället. Dessa satsningar tillsammans med eftersläpande
utbetalning för 2016 har gjort att folkhögskolan för 2017 redovisade ett överskott på
900 000 kronor. Hur länge dessa satsningar på nyanlända och asylsökande kommer
att fortgå är osäkert.
Under 2017 har staten i budgetpropositionen
presenterat en utökad satsning för folkhögskolan, vuxenutbildningen och
yrkesutbildning. Satsningen omfattar i storleksordningen en 30 % uppräkning av
antalet utbildningsplatser till de folkhögskolor som klarar av att producera och
rekrytera. Uppräkningen av antalet utbildningsplatser kan bli avsevärt större om en
skola visar goda resultat. Det definitiva budgetförslaget klubbades i december,
signaler från utbildningsdepartementet definierar de nya utbildningsplatserna som
”permanenta” och sannolikheten att folkhögskolorna får behålla de nya nivåerna är
mycket stor. Inte sedan kunskapslyftet på 1990 talet har skolorna tilldelats ett
liknande utrymme av studerandeplatser.
Långsiktig analys av ekonomin.

Ur ett regionalt perspektiv vore det enda rimliga att försöka skapa fler utbildningar
och utbildningsplatser under 2018 och 2019 och därmed ta del av de nya
statsbidragen och höja volymen på antalet deltagarveckor. Statsbidragen som nu
beslutats i budget kommer sannolikt att övergå till generella och permanenta bidrag.
Om Gotlands folkhögskola lyckas tillskapa nya utbildningsplatser i denna omfattning
innebär detta att statsbidraget skulle öka och att det regionala anslaget sannolikt kan
minska under de kommande åren. Förutom de statliga medlen för utbildningsplatser
per helår medföljer de försörjningsstöd3 som alla studerande har rätt till, vilket
innebär ytterligare resurser som kan omsättas i det gotländska samhället. Eftersom
folkhögskolan är riksrekryterande så kan rekryteringen med fördel vända sig till
fastlänningar.
Begränsad ambitionsnivå 2018

I oktober varje år beslutar styrelsen för folkhögskolan om vilka långa kurser som ska
ingå i folkhögskolans utbildningsutbud. I folkhögskolans egna planer för 2018
övervägdes nya utbildningar - Kök-restaurang grundutbildning/SFI och en avancerad
Filmutbildning I A-funktioner4, dessa utbildningar startades dock inte. Skälen till
detta är att de helt enkelt inte rymdes i folkhögskolans budget. Kostnaden för nya
utbildningar täcks inte fullt ut av statsbidraget och folkhögskolan beräknar inte att
man kan skjuta till finansiering som saknas.

3
4

I begreppet innefattas studiemedel, aktivitetsersättning, försörjningsstöd från försäkringskassan eller annan instans.
A-funktioner inom filmen är de mest kvalificerade uppgifterna, kameraman, regi, producent etc....
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Det tilldelade statsbidraget för en helårsplats på folkhögskola är 1610 kr per
deltagarvecka räknat på 40 veckor, summan per utbildning blir 64 400 kr.
Statsbidraget täcker inte alla kostnader för en linje, utan det förutsätter att det finns
en samfinansiering med landsting eller region. Det avkastningskrav på 1 000 000
kronor som är beslutat för folkhögskolan under 2018 finns allokerade som en
kostnadspost i budgeten och är en av anledningarna till att skolan kan få bekymmer
med att öka volymerna i planerad omfattning 2018.
Beräkning för 2019

Att göra motsvarande beräkning med tilldelning av statsbidrag för 2019 som för 2018
förutsätter att utfallet av volymökning och nysatsningar under 2018 faller väl ut.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att med anledning av att de sökta statsbidragen ligger
på en högre nivå under 2018 än 2017 och att de tillsammans med en hög beläggning
och en omfattande sommarverksamhet bör detta generera ett överskott i nivå med
resultatet 2017. Det är dock viktigt att folkhögskolan nyttjar alla ”extra” tilldelade
platser och om det av någon anledning skulle innebära att det ekonomiska resultatet
för 2018 blir lägre än förväntat så får det omhändertas under 2019.
Underlag

Thomas Nilsson, rektor för Gotlands folkhögskola har bidragit med underlag
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Marknadsföring av yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot

Ärendebeskrivning

Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag på insatser som syftar till att locka studerande till
yrkesutbildningar för vuxna inklusive yrkeshögskola. Särskilt fokus i insatserna ska läggas på att
bryta könssegregationen i yrkesutbildningarna och därmed på arbetsmarknaden. Förslaget bör även
utarbetas i nära samverkan med Arbetsförmedlingen och branscher med brist på arbetskraft.
Ett yrkande från GVN 2018/64, §23
Vilka insatser görs för att locka studerande till yrkesutbildning för vuxna inklusive
yrkeshögskola.

Marknadsföring YH:
 En film och ett annonsunderlag för spridning på sociala medier har tagits fram och






används där.
En folder som bland annat kommer att användas till brev till tidigare studenter
från Wisbygymnasiet som har adress på Gotland.
Annonsering på Destination Gotlands monitorer under påsk, troligen även 1a maj
och Kristi himmelsfärd.
Annonsering på hos Gotlandspress kommer att ske.
Utbildningsansvarig för yrkeshögskola (YH) kommer att ha en informationskväll
bara för YH utbildningen.
Eventuellt kan den preparandutbildning som har genomförts och planeras att
genomföras även i år är att betrakta som marknadsföring. I vilket fall som helst
bidrar den till att studerande söker utbildningen.
1 (2)
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 Brevutskick till före detta gymnasieelever på utvalda program med information om

utbildningen.
Marknadsföring yrkesutbildningar:
 Vuxmässa höst och vår där såväl yrkesutbildningar på gymnasial nivå samt YH

marknadsförs
 Filmer på Facebook i samband med mässan men även i samband med
Radiointervju om lärlingsutbildning
 Deltagande i olika mässor bland annat i samarbete med Arbetsförmedlingen
 Annonseringar i dagspress och informationsblad
Beskriv särskild vilka insatser som görs för att bryta könssegregeringen i
yrkesutbildningarna och därmed på arbetsmarknaden.

 I vår film om YH utbildningen och vårt annonsunderlag till sociala medier och i

vår folder har utbildningen valt att marknadsföra bilder där kvinnor förekommer i
verkstadsarbete med avsikt att bryta könssegregeringen.
 Beträffande yrkesutbildningar görs idag inte några särskilda insatser då det inte har
funnits en organisation för detta. Mycket mer kan och kommer att göras.
Hur samarbetar ni med arbetsförmedlingen och branschen kring yrkesutbildningar?

 Sfi/Af samarbetar i form av DUNA överenskommelsen; jobbspår.
 Branschorganisationer vi har haft möte med är t.ex. mekaniska verkstäder,






transportföretag, programråd inom vårdsektorn, hotell och restaurang m.fl.
Dessutom mycket samarbete med enskilda arbetsgivare i samband med
lärlingsutbildningar.
Kompetensplattformen är ett forum för samverkan och samarbete
Vuxenutbildningens utbildningsledare för yrkesutbildningar har kontinuerlig
kontakt med AF för stämma av behov och att vi inte ska
Tillväxt Gotland1
Möten med branschorganisationer i olika sammanhang

Beslutsunderlag

Underlaget i tjänsteskrivelsen har lämnats av ansvariga för yrkesutbildningar och
yrkeshögskoleutbildningar inom Vuxenutbildningen på Kompetenscentrum Gotland.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

1
Tillväxt Gotland arbetar med alla branscher och ser till att de behov och krav som finns i respektive bransch lyfts fram och
förhoppningsvis kan åtgärdas.
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