Nämnd, onsdag den 23 november 2011
Kallelse, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)
Vid förhinder v g kontakta Helena Wottle 0498-269444, e-post: helena.wottle@gotland.se

Tid:
Plats:

kl 09.00 – 16.30
Des322, Desideria-huset 1 tr upp (se bif karta), Säve-området, Visby
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1.
2.
3.
4. AU §81
5. AU §82
6.
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Mötets öppnande
Val av justerare och tidpunkt för justering
Godkännande av dagordning
Gymnasieorganisation läsåret 2012/2013

Beslut
Beslut

Bosse Erikssson
Strategisk lokalförsörjningsplan 2013-2017
Mats Lagerqvist
Ekonomi:
i.
Månadsrapport
ii.
Avskrivningar fordringar

Beslut

Bilaga, ss 1-3

Beslut

Bilagor, ss 4-8

Beslut

Bilagor, ss 9-14

Jimmy Söderström

7.
8. AU §83

Gymnasiesärskola och det individuella alternativet - nämndtillhörighet
Information från förvaltning:
i.
Idrottsgymnasiet
ii.
F-hus

9.
10.
11.

Delegations- och anmälningsärenden
Övriga frågor
Mötets avslutande

Per Edman, ordförande

Beslut
Rapport
Rapport

i.
ii.

Bilaga, ss 15-16
Bilagor, ss 17-38
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Datum 16 november 2011

Process för arbetet med gymnasieskolans utbildnings
utbud läsåret 2012/2013
Beslut
GVN föreslås besluta om den arbets- och beslutsprocess som beskrivs i detta
dokument.

Bakgrund
Huvudprincipen är att eleverna erbjuds i stort sett samma program och
inriktningar som inför läsåret 2011/2012. Undantaget är dans som inte
längre erbjuds. Beslut om ytterligare någon inriktning som ej erbjuds kan
komma att fattas på nämndens sammanträde 2011-11-23. Slutgiltigt beslut
om vilka utbildningar som skall erbjudas fattas av GVN 2012-04-10--11.
Under perioden november till 11 april tillkommer olika typer av faktaunderlag
som analyseras och successivt bildar en helhet inför de beslut som skall fattas.
Inför arbetsutskottet 2012-03-28 redovisar förvaltningen ett sammanhållet
underlag där samtliga program och inriktningar belyses utifrån:
-

Antalet behöriga sökande till programmet och en bedömning hur många
inriktningar som kan starta hösten 2013
Antalet sökande till inriktningar hösten 2012
Utbildningskostnader i förhållande till riksprislistan och jämförbara
kommuner
Möjligheten att upprätthålla en godtagbar kvalitet
Region Gotlands nuvarande och framtida kompetensbehov
Utrymme för PRIV, yrkesintroduktion och vuxenutbildning
Tillgång till platser för arbetsplatsförlagt lärande (apl)

Besöksadress Regementsgatan 6

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-gvf@gotland.se

Webbplats www.gotland.se/gvf
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Region Gotland

Månad
Datum
November 2011-11-23

2011-11-23

GVN fattar, med innevarande läsårs
utbildningsutbud som utgångspunkt, beslut om ett
preliminärt utbildningsutbud för läsåret
2012/2013. Beslutet innefattar lydelsen
”Utbildningar startas under förutsättning att det
finns tillräckligt många behöriga sökande”.
GVN fastställer processen fram till beslut avseende
gymnasieskolans utbildningsutbud hösten 2012 .
På uppdrag av uc genomför förvaltningen en
översyn av gymnasieskolans inre
undervisningsorganisation samt
gymnasieskolornas administrations- och
ledningsorganisation. Parallellt med detta pågår
arbetet med att effektivisera lokalanvändningen.
Några viktiga syften med utredningarna är att ta
fram underlag för beslut avseende:
• Effektiviseringar av gymnasieskolornas
inre organisation
• Program och inriktningsutbud på lång sikt
• En första justering av nuvarande
programpeng (underlag färdigt till Au
2011-12-07)
• Effektivisering av administration och
ledning
• Ett bättre lokalutnyttjande med lägre
lokalkostnad per elev som följd

December

2011-12-07-2011-12-21

AU resp GVN Justering av programpengen utifrån
förväntade faktiska kostnader.
Fortsatt utredning av gymnasieskolans inre
organisation.

Januari

2012-01-16

Dexter öppnas för ansökan till gymnasiet

2012-01-18

Gymnasiekvällar

2012-01-19

Seminarium med rubriken Framtida
utbildningsutbud på Gotland. Målgrupp Af,
kommunledning, nämndordföranden, vår egen
nämnd, branschföreträdare, skolledare gy/vux m
fl.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Region Gotland

Januari
forts.

Februari

2012-01-25

AU: Erfarenheter från seminariet. Redovisning av
den administrativa utredningen. Delredovisning
av uppdraget gymnasieskolans inre organisation.

2012-01-27

Elevernas inriktningsval lämnas till förvaltning.
Analys av elevernas val.

2012-02-08

GVN

2012-02-15

Sista ansökningsdag (preliminär ansökan) till
gymnasieskolan.

2012-02-29

Au: Redovisning av översynen av gymnasieskolans
inre organisation

Mars

Medborgarhearing i mitten av mars.
2012-03-28

2012-04-10--11

Au tar del av testkörningar och den samlade bilden
för respektive program. Förslag till
utbildningsutbud läsåret 2012/2013 fastställs inför
GVN.
GVN fastställer utbildningsutbudet

2012-04-17

Preliminär intagning klar och visas på Dexter

2012-04-24

Dexter öppnas för omval

Maj

2012-05-14

Sista dagen för omval

Juni

2012-06-29

Den ”slutliga” intagningen visas på Dexter

April

Under perioden november-april är utbildningsutbudet en stående
diskussionspunkt på ledningsgruppens möten.

Alf Nilsson
Stabschef
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Ärendenr GVN 20XX/xx

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2 november 2011

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Strategisk lokalförsörjningsplan 2013-2017 för
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
(Reviderat underlag efter GVN AU 2011-11-09)
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att godkänna
Strategisk lokalförsörjningsplan 2013-2017 med bilaga.
Bakgrund

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen står inför omfattande
förändringar främst med anledning av det minskade elevunderlaget som
föreligger framöver. Elevunderlaget är på väg nedåt för att stabilisera sig 2016.
Vidare så är förvaltningen angelägen att få ett beslut i frågan om F-huset.
Beslutet kring byggnaden är avgörande för gymnasiets verksamhet framöver
och bestämmer till stor del hur lokalutnyttjandet kommer att se ut framöver.
Gymnasieutbildningen och KomVux

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har under 2011 deltagit i
utredningen om F-husets framtid. Utredningen skedde på uppdrag av
ledningskontoret och slutredovisades i samband med budgetberedningen den 2
maj 2011. Fyra olika alternativ förelåg i spannet , nybyggnad,
ombyggnad/renovering, renovering samt rivning. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden förordade att en rivning och nybyggnad av F-huset
skulle ske, då det väl svarade upp mot verksamhetens behov.
Kostnadsuppskattningen för detta alternativ uppgick till 175 mkr. Alternativet
innebar en effektivisering av lokalutnyttjandet och skapade möjligheter för
samordning av den pedagogiska verksamheten för gymnasieskolan och
gymnasiet. Regionstyrelsen fattade ett inriktningsbeslut om att alternativet
rivning skulle vara den fortsatta planeringsinriktningen och uppdrag gavs till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att utreda konsekvenserna av en
rivning av F-huset. Utredningen inlämnades den 7 september och innebar i
stort en tydlig uppdelning av gymnasieverksamheten till norr respektive söder.
Kostnadsberäkningen i detta alternativ uppgick till 179 mkr.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-gvf@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 20XX/xx

Region Gotland

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fattade beslut den 21 september
2011 att det alternativ som bör utvecklas grundar sig på den utredning som
genomfördes med slutdatum 15 april 2011 då det i större grad motsvarar det
behov av samlokalisering av elevvolymerna som ger goda samordningseffekter.
Av de fyra olika alternativ som utredningen presenterade förordades alternativ
nybyggnad som fortsatt planeringsunderlag.
I dagsläget (oktober 2011) är F-huset mycket aktuellt framförallt med hänsyn
till den arbetsmiljöproblematik som omgärdar byggnaden. Förvaltningen
inväntar ett uppdrag till GVN från RS om att se över möjligheterna att utnyttja
andra lokaler som ersättning för F-huset.
Ytterligare aspekter på det långsiktiga lokalförsörjningsbehovet är det programoch inriktningsutbud som gymnasieskolan erbjuder idag. Dagens
utbildningsutbud kopplat till den fortsatta elevnedgången är inte en långsiktigt
hållbar väg och kommer sannolikt att innebära en minskning av lokaler
framöver, främst inom vissa yrkesprogram med få elever.
Strävan hos nämnd och förvaltning är fortsatt att samla så stor del av den
gymnasiala utbildningen, och om möjligt även vuxenutbildningen, till ett och
samma område varför det förslag som F-husutredningen som slutfördes den
15 april 2011,och redovisades den 2 maj, förordas som underlag för en
långsiktig lokalförsörjningsplan med de justeringar som en översyn av
programutbudet innebär. Förslaget enligt utredningen innebär att Gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltningen kommer att kunna samordna och
effektivisera all högskoleförberedande utbildning och även en stor del av
yrkesprogrammens utbildningar och därmed kunna bibehålla ett stort
utbildningsutbud. Detta förslag innebär även att lokaler kommer att kunna
lämnas i norra Visby, främst inom Hackspettenområdet.
Byggnaden och området för Fordonsprogrammets transportinriktning är
lokaliserad på fastigheten Slakteriet 2. Förutom byggnaden på området nyttjas
omkringliggande ytor som körgård. Körgården är belagd med grus och nytt
underlag läggs på vart tredje år till en kostnad av 115 000 kr (inkl moms).
Omkringliggande verksamheter upplever olägenheter främst i form av att det
dammar och många klagomål inkommer årligen. För den fortsatta
verksamheten bör förvaltningen se över möjligheten att asfaltera ytorna
alternativs se över möjligheten att hitta andra lokaler/ ytor.
Inom befintliga lokaler (Steffenhuset) finns det behov av mindre ombyggnad
för att effektivisera lokalutnyttjandet.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 20XX/xx

Region Gotland

Lövsta landsbygdscentrum befintliga reningsverket till avlopp för
fastighetsbeståndet på området behöver renoveras/bytas. Nuvarande
anläggning är från 70-talet. Underlaget kring behovet av åtgärder måste
specificeras och redovisas senast den 15 januari 2012.
Folkhögskolan
Elevboende Nygårds Hemse

Nygårds omfattar 20 rum kan disponeras med två boenden i varje rum och har
därmed en kapacitet att rymma 40 personer. Nygårds elevboende byggdes
under 50 talet och ingen renovering har skett sedan dess, bortsett från
ytskikt/målning. Boendet är kraftigt nerslitet och dessutom saknas dusch och
toalett på rummen. Till problematiken hör att vid sträng kyla går det inte att
hålla ett acceptabel inomhusklimat för de boende. Detta har inneburit att vissa
rum har evakuerats under de kallaste perioderna. Ytterligare problem utgör
obefintlig dränering med effekten att under delar av året står det vatten i
källarplanet, vilket gör uppehållsrum, omklädningsrum, förråd obrukbara.
Nygårds elevboende har tidigare kunnat användas under den intensiva
sommarperioden med uthyrning till de sommarkurser som utgör en betydande
del av folkhögskolans inkomstekonomi. Numera är standarden så låg att
rummen är omöjliga att hyra ut, skolan förlorar (region Gotland) på detta sätt
20 – 40 gästnätter per dygn.
Nygårds elevboende har varit föremål för investeringsäskande under ett antal
år. Behovet av en omfattande renovering är nu större än någonsin och en
viktig åtgärd för att bibehålla omfattning och kvalité i folkhögskolans
verksamhet.
Kök och matsal

I folkhögskolans socialpedagogiska uppdrag utgör det gemensamma boendet
och internatlivet på skolan en betydande del. Köket är i detta avseende en
central och viktig del i folkhögskolans hela koncept. Köket serverar måltider
från morgon till kväll sju dagar i veckan, året runt. Att driva folkhögskola med
internat utan kök är en omöjlig tanke. Köket är hårt belastat och delvis
nerslitet. Ur ett arbetsmiljöperspektiv är delar (tex diskavdelningen) av köket i
ett oacceptabelt skick.
Tunga lyft, trånga utrymmen med undermålig ventilation gör att köket med
vidhängande matsal hamnar högt upp ibland nödvändiga åtgärder.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Mats Lagerqvist

Försörjningsansvarig
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2 november 2011

Bilaga till Strategisk lokalförsörjningsplan 2013-2017
CPG
Kontraktsarea
1 508
217
1 281
341
64
168
1 233
1 704
350
909
828
320
1 262
1 600
237

Byggnad, Benämning
Huvudbyggnad CPG
Tillbyggnad elprogrammet
Huvudbyggnad CPG
Tillbyggnad
Vaktmästeriet
Mob Paviljong nr 4
CPG Transportteknik
Fordonsprogrammet
Lernia
Lernia
Lernia
Lernia
CPG byggprogram
CPG byggprogram
Spanska paviljongen

Förvaltningsenhet, Benämning
HACKSPETTEN 14, VISBY
HACKSPETTEN 14, VISBY
HACKSPETTEN 14, VISBY
HACKSPETTEN 14, VISBY
HACKSPETTEN 14, VISBY
HACKSPETTEN 14, VISBY
SLAKTERIET 2, VISBY
SOLROSEN 1, VISBY
VERKSTADSSKOLAN 2, VISBY
VERKSTADSSKOLAN 2, VISBY
VERKSTADSSKOLAN 2, VISBY
VERKSTADSSKOLAN 2, VISBY
VÄDUREN 4, VISBY
VÄDUREN 2, VISBY
SOLROSEN 1, VISBY

2013
x
x
x
x

2014
x
x
x
x

x

x

Byggnad, Benämning
Hus 13 Estestiska Säve (73)
Desideria
Hansahuset

Förvaltningsenhet, Benämning
ARTILLERIET 1:38, VISBY
SOLROSEN 1, VISBY
SOLROSEN 1, VISBY

2013
x

2014
x

2015

2016

2017

Åtgärd
1

-”-”-”-

Prio
3
3
3
3

2

3

Åtgärd

Prio
3

EAG
Kontraktsarea
1 412
4 358
1 572

2015

2016

2017

3

Avveckling till huvuddel i samband med samlokalisering Solrosen. Bedömd minskad lokalkostnad med 2,9 mkr/år (2011 års lokalkostnad).
Se över andra lokalalternativ för verksamheten alternativt asfaltering av körytor.
3 Nyttjandet av huset beror till stor del på hur sökandebilden till teaterinriktningen kommer att utveckla sig. Om inriktningen inte genomförs kommer cirka 40% av huset ej att
nyttjas.
1
2

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-gvf@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Region Gotland

Folkhögskolan
Kontraktsarea Byggnad, Benämning
6 111 Folkhögskolan, Nygårds

Förvaltningsenhet, Benämning
HÄGERN 1, HEMSE

2013
x

2014
x

2015

2016

2017

Åtgärd
4
10 mkr

Prio
2

Förvaltningsenhet, Benämning
HACKSPETTEN 17, VISBY
HACKSPETTEN 17, VISBY

2013
x
x

2014
x
x

2015

2016

2017

Åtgärd
-”-

Prio
3
3

Förvaltningsenhet, Benämning

2013
x

2014
x

2015

2016

2017

Åtgärd
6
4 mkr

Prio
2

Förvaltningsenhet, Benämning
SOLROSEN 1, VISBY

2013
x

2014
x

2015

2016

2017

Åtgärd
7
250 mkr

Prio
1

KomVux
Kontraktsarea Byggnad, Benämning
2 457 Hus 01 KomVux
873 Förhyrd Pav nr 13

5

Lövsta
Kontraktsarea Byggnad, Benämning
Lövsta landsbygdscentrum

Solrosen
Kontraktsarea Byggnad, Benämning
Ca 7000 Aula, underv lokaler F-huset

Åtgärden omfattar renovering av internatdelen i Nygårds samt ombyggnad/renovering /anpassning av kök.
Avveckling i samband med samlokalisering Solrosenområdet. Minskad lokalkostnad med 3,3 mkr/år (2011 års lokalkostnad).
6 Reningsverk till fastighetsbeståndet på Lövsta är i behov av renovering/byte. Nuvarande anläggning är från 70-talets början.
7 Nybyggnadsalternativ enligt utredning F-huset 15 april 2011
4
5
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GOTLANDS KOMMUN
Gymnasie- och vuxen utbildningsförvaltningen
ÅRSPROGNOS

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Prognoser per avdelning och skolform, tkr
År 2011
FEBR
0

DELÅR 1
0

APRIL
0

MAJ
0

JUNI
0

DELÅR 2
380

SEPT
100

OKT
-

NOV
-

AVD OCH SKOLFORMER

0

0

0

0

0

-660

-560

40

0

Ordförande

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Förvaltningen

0

0

0

0

0

-860

-860

-860

-

Vuxenutbildningen

0

0

0

0

0

0

200

300

-

Folkhögskolan

0

0

0

0

0

100

0

100

-

Lövsta landsbygdscentrum

0

0

0

0

0

100

100

500

-

GYMNASIESKOLOR

0

0

0

0

0

1 040

660

-40

-

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

1 900

1 300

900

-

Inack- och reseersättning

0

0

0

0

0

50

60

60

-

Bibliotek Säve

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Bibliotek Visby Norr

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Idrottsgymnasiet

0

0

0

0

0

0

50

50

-

Richard Steffengymnasiet

-1 200

-1 200

-1 200

-1 200

-1 200

-800

-800

-800

-

Elfrida Andreégymnasiet

0

0

0

0

0

-450

-450

-750

-

Christopher Polhemgymnasiet

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-400

-400

-400

-400

-400

-1 000

-1 300

-1 300

-

0

0

0

0

0

1 340

1 800

1 800

-

TOTALT

Antagning, interkommunal ers.

IV Trojaborg
Elevflöden, kommunala skolan
(regionen)

Månadssammanställning tom okt-11
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Datum 9 november 2011

Avskrivningar
Jag beslutar i enlighet till medgivande om delegation, GVN §114 2010-12-09,
om följande avskrivningar av fordringar:
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 4 740 kr
Folkhögskolan 14 650 kr
Lövsta 311 kr
Beskrivning

Samtliga fordringar har varit föremål för inkassoåtgärder. Region Gotland har
avtal med Intrium Justitia Inkassobevakning om överlåtelse av avskrivna
fordringar för långtidsbevakning. Om företaget lyckas erhålla betalning från
gäldenären fördelas kapital och ränta 70% till Region Gotland och 30% till
Intrium Justitia.

Jan Holmquist
Utbildningschef

Besöksadress Regementsgatan 6

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-gvf@gotland.se

Webbplats www.gotland.se/gvf
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Diarienr.

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Datum 2011-11-14
Handläggare Alf Nilsson, Charlotte Lilja
Handlingstyp Tjänsteutlåtande

Redovisning av ej budgeterad kostnad för separat
NIU-klass
Bakgrund
Tidigare beslut angående NIU-klass:
GVN § 98, 2011-09-21
AU §57, 2011-09-07

Idrottsklassen, som planerades att samläsa med elever på
samhällsvetenskapliga programmet, läser nu i en separat studiegrupp.
Lösning med en sammanhållen idrottsklass har medfört att ytterligare 11
reserver tagits in samtidigt som detta innebär en viss ökning av kostnaderna.
Gym nasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar
•

att godkänna en separat idrottsklass vid samhällsvetenskapliga
programmet, med den ökning av kostnaderna som detta innebär.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag till beslut
Med hänvisning till ovanstående skrivning föreslår utbildningschefen:
•

Att rapporten läggs till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Att för nämnden redovisa den extrakostnad som beslutet om en separat
klass på Samhällsvetenskapliga programmet medfört
Beslutsunderlag
Årskurs 1 på Samhällsvetenskapliga programmet (SA) kostar ca 750 tkr
(helår). Då har endast hänsyn tagits till personalkostnader. Utöver detta
tillkommer läroböcker, datorer mm. Årskurs 2 är svårare att beräkna
eftersom det beror på volym elever i förhållande till inriktningskurser och
fördjupningskurser. Är eleverna många och skolan kan lägga inriktningarna
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i block och samläsa fördjupningskurser blir det inte så dyrt. Ju färre elever,
desto fler smågrupper och därmed dyrare. Samma sak gäller för årskurs 3.
När beslutet att starta NIU-klassen som egen klass fattades kunde fler
elever tas in på SA (och öka elevintäkterna) och 11 elever på reservlistan
erbjöds plats. Av dessa accepterade 4 elever en plats. Fyra elever ger
ungefär 200 tkr i elevintäkter vilket skall ställas mot 750 tkr i ökade
personalkostnader. Den ökade kostnaden för egen NIU-klass istället för
samläsning med andra SA-elever beräknas därmed till 550 tkr per årskurs.
Förvaltningens uppskattning är att tre år med en separat NIU-klass på SA
totalt kostar ca 2,5 miljoner kr i personalkostnader och ca 300 tkr i övriga
driftskostnader, alltså sammantaget 2 800 tkr. Den ökade
personalkostnaden för tre år med separat NIU-klass är ca 1 650 tkr eller
32 352 kr per elev och år.
Utöver själva skolkostnaden tillkommer kostnader för instruktörer på 586
tkr och en tjänst som samordnare/utbildare på ca 450 tkr.
Instruktörsbidraget kommer öronmärkt från RS och intäkten för
samordnaren tas från skolornas programpeng.
Med 17 elever i egen klass i tre år blir den totala kostnaden för NIU ca
3 800 tkr.

Jan Holmquist
Förvaltningschefen

Alf Nilsson

Charlotte Lilja
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Handlingsplan för F-huset
Arbetsmiljöverket har förelagt Region Gotland att till
september 2013 åtgärda luftkvaliteten och bullret i Fhuset.
Så här planerar vi att hantera arbetsmiljöproblematiken
kopplad till F-huset på Säveområdet under hösten 2011.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Jan Holmquist
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Scenario 1
Förutsättning:
Mätresultaten i cafeterian visar på mögelförekomst (v. 40).
Åtgärd:
Mätningar av mögelförekomst och CO2 genomförs i andra delar av
huset (v. 40).
Upptäcks mätvärden över 200 mikrogr/m3 (mögel m.m) i lokalerna
utryms hela F-huset.
Uppmätta mätvärden av CO2-halt som överstiger 1000 ppm (AFS
2009:2 §16) leder till följande åtgärder i prioriterad ordning:
1) kortare lektionspass, 2) vädring i samband med raster, 3) delade
klasser
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Scenario 2
Förutsättning:
Mätresultaten i cafeterian påvisar ingen mögelförekomst (v. 40).
För att stilla oron bland personal och elever vill förvaltningen
förlägga den undervisning som sker i F-huset till andra lokaler i
största möjliga utsträckning
Åtgärder:
• Översyn av all schemalagd undervisning på Säveområdet
(pågår) i syfte att minska antalet lektioner i F-huset. I första
hand handlar det om egna lokaler - i andra hand om lokaler på
Södervärnsskolan
• Förflyttning av undervisning för NV10B till Hansahuset (v. 40)
• Förflyttning av lärare NN:s undervisning från F-huset (v. 40)
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Scenario 2 forts.
När saneringen av aulan är färdig genomförs ny mätning av CO2halten i andra delar av F-huset.
Vid uppmätta mätvärden av CO2-halt över 1000 ppm (AFS 2009:2
§16) vidtas följande åtgärder i prioriterad ordning:
1) kortare lektionspass, 2) vädring i samband med raster, 3) delade
klasser
Oavsett mätvärden genomförs följande löpande veckovis:
• schemaomläggning i syfte att minska antalet lektioner i F-huset
genom att ta i anspråk: 1) andra lokaler på Säveområdet 2)
lokaler vid Södervärnsskolan
• översyn av kvarvarande undervisning i F-huset
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Beslut som kan påverka planeringen
Ett formellt rivningsbeslut med verkställighet 2012 innebär:
• Att GVF i samarbete med SBF arbetar fram en mer långsiktig
lokallösning. Det kan innebära att ytterligare lokaler
(kommunala eller privata) tas i anspråk alternativt att flyttbara
paviljonger anskaffas till Säveområdet.
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Fläktarna i F-huset
Ventilationen i F-huset sköts automatiskt och fläktarna är igång
under följande tider: måndag-fredag klockan 6.00 till 17.00.
Fläktarna på västra sidan stängs av en liten stund när bussarna
kommer in på morgonen och när de avgår på eftermiddagen.
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Skriftligen inlämnade synpunkter från personalen ang. F-huset

Upplever att personalens åsikter inte spelar någon roll för besluten. Mycket dålig hantering under
mycket lång tid.

Vädringsmöjligheter saknas i flera rum eftersom fönstren är trasiga.

Denna termin har luften varit extremt torr! Så torr att den vid flera tillfällen orsakat obehags känsla,
t.ex. i samband med ansträngning, tyngre fysiskt arbete eller när längre genomgångar skall hållas och
man talar under 20 min eller mer.

Vissa klassrum har stora brister i under håll på t.ex. trasiga väggar och golv, rosor i taket efter
vattenläckor. Reparationer och underhåll har ej genomförts trots flertalet felanmälningar under
många år. ex Vattenkranar som inte går att stänga ordentligt.

Även de reparationer som åtgärdats är av blandad kvalitet. De nyinsatta fönstren har redan börjat
falla sönder. Lösa delar gör att vissa fönster inte går att öppna mer än ett par cm samt därefter inte
går att stänga.

El försörjningen är inte anpassade efter den verksamhet som bedrivs i huset idag många eluttag är ur
funktion samt överbelastas vi användning.

Vattnet i F-huset luktar konstigt och tidigare prover har visat att vattnet också innehåller för mycket
koppar.

Personalutrymmen så som toaletter och vilrum är undermåliga. En modern arbetspalats borde ha ett
personalutrymme med dusch. Toaletterna bör ha handfat inne på toaletten. I övrigt så älskar jag min
arbetsplats! Härliga kollegor och underbara kreativa elever som är snälla och lojala, klagar verkligen
inte i onödan! Jag önskar att regionen var mer rädd om allas vår framtid.

Hade …undervisning där i våras. Var tvungen använda astmaspray varje gång.
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Arbetsmiljön är oanständigt dålig, underhållet eftersatt, och det övervägande intrycket är man
struntar i klagomål och felanmälningar.

Tycker nästan att det är sämst luft i vissa av korridorerna, då man får en lätt kvävningskänsla när man
går igenom där. Elever vistas i korridorer på rasterna - då det är tänkt att de skall ladda upp med nytt
fräscht syre, vilket de inte har en chans att få i den miljön.

Största problemen är aulan och dess 40 år gamla golvmattor o dynor påverkade av bl a fukt, mögel
och slitage. Cafeterian är det även mycket dålig lukt o luft liksom flera korridorer. I källaren är det
mycket fuktigt.

För att luften ska vara dräglig under lektionspassen, har vi alla fönstren öppna under hela lektionen.
När det blir kallare framåt vintern, måste vi ha en del fönster stängda. Ventilationen fungerar inte.
Under vintern får man välja. Att ha det någorlunda varmt med dålig luft eller iskallt med bra luft. Det
luktar mögel i större delen av huset.
Även elinstallationer ger upphov till mycket störande buller i vissa salar.
Jag besöker F-huset relativt sällan eftersom huvuddelen av min tjänst utförs i andra byggnader. Ovan
nämnda problem härrör sig till F-huset. Jag reagerar även med andnöd och lägre syresättning till följd
av min astmatiska reaktion. Detta ger domningar, trötthet och upplevd nedkylning av kroppen.
Ungefär 2-3 timmar efter att jag lämnat F-huet är jag relativt återställd.

Jag är allergiker och mina allergiska besvär har blivit mycket värre sedan jag började arbeta på
"Säveskolan". Jag kan inte ha undervisning i F-huset eftersom jag på bara 10-20 minuter mår så dåligt
att jag måste gå därifrån. Jag blir hes, får hosta, det börjar klia i ansiktet och i ögonen och i hårbotten,
jag blir yr och darrig och jag får svårt att andas. Jag tycker det är fruktansvärt att vi utsätter personal
och elever för en sådan arbetsmiljö. Utvecklar man en allergi kan man inte bli av med den och våra
medarbetare och elever förtjänar en dräglig skolmiljö. Man kan också ställa sig frågan om likvärdig
undervisning för de elever som har all sin undervisning i F-huset kontra de elever som har all sin
undervisning i det nya Steffenhuset.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Svarsskrivelse
Datum 14 november 2011

Lärarnas Riksförbund
Rosita Sundh

Svar på framställning enligt 6 kap. 6a§ AML
angående F-huset
Den 8 november 2011 överlämnades en framställning från huvudskyddsombud Rosita Sundh, Lärarnas Riksförbund, till undertecknad med fyra
specificerade krav på provisoriska åtgärder (nedan markerade i fet stil) i syfte
att akut förbättra luftkvalitén i F-huset. Huvudskyddsombudets krav är att
åtgärderna ska vara genomförda inom fem arbetsdagar.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen vill, med anledning av
framställningen, redovisa på vilket sätt förvaltningen avser att handla utifrån de
specificerade kraven.
I varje sal anslås skylt med det maxantal personer som får vistas i
lokalen samtidigt. Antalet beräknas utifrån de för ventilationsanläggningen projekterade värdena och nu gällande krav.
Åtgärden planeras att genomföras i enlighet med tidigare upprättad
handlingsplan vilket innebär att skyltar sätts upp efter genomförda mätningar
av luftkvalitén (CO2–halt). Mätningar genomförs vecka 46 och 47.
Förvaltningen har varit i kontakt med Arbetsmiljöverkets (AV) expert, Anneli
Lund, som bekräftar att det kan vara svårt rent tekniskt mäta luftflödet i Fhuset p.g.a. ventilationssystemets konstruktion. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsförvaltningsavdelning uppnår sannolikt nuvarande
ventilationssystem inte en luftomsättning på 7 liter per sekund och person när
30 personer vistas i rummet. Ett annat sätt att kartlägga luftkvaliteten är att
mäta koldioxidhalten. AV:s rekommendation är att ppm-halten av CO2 i
klassrum helst ska hållas under 1000 ppm.

Besöksadress Regementsgatan 6

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-gvf@gotland.se

Webbplats www.gotland.se/gvf

Sidan 36 av 40 GVN 2011-11-23

1 (3)

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Region Gotland

När mätningarna är genomförda och analyserade kommer varje klassrum som
används att skyltas med maxantal personer och de föreskrifter i övrigt som kan
föranledas av analysen.
Luftfuktare installeras, eller motsvarande åtgärd vidtas, så att varje lokal
som används slipper problem med torr luft.
Frågan om installation av luftfuktare diskuterades vid möte med SBF den 10
november. För tre veckor sedan inledde SBF en genomgång av styr- och
reglerutrustningen vid F-huset i syfte att få en jämnare och lägre temperatur.
Den södra delen är klar och en genomgång av hela systemet beräknas vara klar
om ytterligare tre veckor. Åtgärden förväntas bland annat påverka upplevelsen
av inomhusklimatet på så sätt att luften inte ska kännas så torr.
Förvaltningen avråddes från att installera luftfuktare. Det bedöms som
olämpligt att, i en miljö där många uppger att de har olika former av allergiska
besvär, skapa ytterligare potentiella riskfaktorer som installation av luftfuktare
kan innebära.
Utifrån den information som framkom vid mötet har därför förvaltningen
beslutat att avvakta resultatet av injusteringen av styr- och reglerutrustningen
innan andra åtgärder vidtas.
Ventilationssystemet justeras så att den totala ljudnivån i klassrum och
arbetsrum inte överstiger 35 dB.
Förvaltningen avser att genomföra bullermätningar helgen den 19-20
november. Efter att mätningar genomförts ska SBF installera någon form av
bullerdämpning i anslutning till någon ventil för att se vilka effekter det kan få
på buller och luftgenomströmning.
SBF är tveksamma till om åtgärden ger avsedd effekt. Farhågan är att luftflödet
påverkas negativt och att ljudnivån påverkas marginellt. Utvärderingen får ligga
till grund för fortsatta beslut.
Temperaturregleringssystemet åtgärdas, alternativt byts ut, så att man
uppnår en jämn temperatur i hela byggnaden. Temperaturen tillåts
högst variera med +/-1°.
SBF har genomfört justering av styr- och reglerutrustningen i södra delen av
F-huset och kommer under de kommande tre veckorna att åtgärda övriga delar
av byggnaden. Syftet är att sänka temperaturen (optimalt 19o tilluft) och minska
variationen. SBF har vidare låtit en entreprenör titta närmare på F-husets
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värmesystem och radiatorer samt vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att
åtgärda inomhusklimatet. SBF har ännu inte tagit ställning till offerten.
Några garantier för att variationen fortsättningsvis kommer att hålla sig inom
det intervall som LR:s framställning föreskriver kan inte lämnas.

Jan Holmquist
utbildningschef
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