Nämnd, onsdag den 17 oktober 2012
Kallelse, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)
Vid förhinder v g kontakta Helena Wottle 0498-269444, e-post: helena.wottle@gotland.se
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Mötets öppnande
Val av justerare och tidpunkt för justering
Godkännande av dagordning
Utbildningsutbud 2013
Övriga frågor
Mötets avslutande

Per Edman, ordförande

Beslut
Beslut
Beslut

Bilaga

Ärendenr

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Missiv
Datum 12 oktober 2012

Underlag inför beslut om långsiktigt utbildningsutbud
Uppdraget

•
•
•

Ta fram underlag inför ett långsiktigt beslut om ett utbildningsutbud
anpassat till ett vikande elevunderlag.
Se över och revidera nuvarande programpeng för NP.
Föreslå vilka program och inriktningar som skall erbjudas i ett mer
långsiktigt perspektiv samt ange vilka villkor som bör gälla för
program/inriktningar som är i farozonen.

I uppdraget ligger också att hitta lösningar som leder till att kostnader för
gymnasieutbildning närmar sig genomsnittet för riket och/eller jämförbara
kommuners gymnasiekostnader. För program/inriktning där elevunderlaget
minskat de senaste åren, och därmed har svårigheter att bära sina egna
kostnader, föreslås ett lägsta antal elever för att starta programmet och/eller
inriktningen. Detta för att nämnden skall ha möjlighet att fatta ett slutgiltigt
beslut när eleverna gjort sina preliminära val i februari 2013.
Underlag med analys, överväganden och förslag

Utredningen har tagit fram en för programmen gemensam struktur för den
analys och de bedömningar som skall ligga till grund för GVN:s beslut om det
långsiktiga utbildningsutbudet. Underlaget är ett arbetsmaterial för stab/
AU/ledningsgrupp och kompletteras successivt inför beslutet.
De viktigaste utgångspunkterna för arbetet med att föreslå ett mer långsiktigt
utbildningsutbud är:
•
•
•

•
•

Den förväntade framtida elevutvecklingen.
Prognos över elevernas val av program och inriktningar under tre år.
En redovisning av elevprognos och programkostnader för respektive
program. Särskild vikt läggs vid de program och inriktningar som
utifrån de senaste årens sökandebild är i farozonen. I samband med
detta identifieras nödvändiga organisationsförändringar samt ej
utnyttjade samläsningsmöjligheter inom skolan och mellan skolor.
En särskild beskrivning av de frivilliga verksamheterna och dess
kostnader och eventuella konsekvenser för den obligatoriska
verksamheten (NIU, särskild variant musik, m.m.).
En kostnadsjämförelse med riksprislistan och jämförbara kommuner. I
jämförelsen med andra kommuner redovisas kostnadsslag som
undervisning, lärverktyg, lokaler m.m. Särskilt viktigt är att identifiera
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och jämföra kostnader som inte är direkta undervisningskostnader.
Den administrativa utredningen beaktas.
En bedömning av möjligheter till APL med kvalitet genom samarbete
med branschen och förutsättningar för lärlingsutbildning.
En bedömning av utbildningens betydelse för region Gotland avvägd
mot kostnad.
En bedömning av hur utbildningens kvalitet påverkas av minskade
elevtal och åtgärder som vidtas för att minska programmets kostnader.
Olika besluts betydelse ur ett genusperspektiv

•
•
•
•

Elevutveckling

Prognos över elevutvecklingen 2008-2027
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Elevstatistiken hämtad från administrationssystemet Procapita och avser folkbokförda barn/ungdomar i Region Gotland
från de tidigare skolformerna
I statistiken är elever från särskola, ensamkommande flyktingbarn samt överåriga (elever från IM) ej medräknat.
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Prognos över elevernas val av program och inriktningar

Grunden för den prognos som görs avseende elevernas fördelning på olika
program är de senaste årens antagningssiffror med ett särskilt fokus på
sökandebild och antagning hösten 2012. Utöver detta innehåller underlaget
förvaltningens och rektorernas analys, ställningstaganden och åtgärder för att
minska programmens kostnader. Underlaget kompletteras i denna utredning
med en modell som relaterar förväntat antal elever till en självkostnadskalkyl
för programmen. Här görs också jämförelser med riksprislistan och jämförbara
kommuner.
Utgångspunkter för utredningen

Utgångspunkter för beslut om ett långsiktigt hållbart utbildningsutbud
I det beslut som fattas den 17 oktober kan man välja att avveckla program och
inriktningar alternativt fatta beslut om vilka som skall erbjudas efter det att
eleverna gjort sina preliminära val i februari 2013.
Fördelen med tydliga beslut om utbudet redan under hösten är att elever och
föräldrar får tid att ta ställning till ett fastlandsalternativ eller andra tänkbara
utbildningar på Gotland. Ett beslut som grundar sig på elevernas val kan tas
först i början av april och ger elever och föräldrar kort tid att förbereda för ett
val av utbildning i annan kommun. Information om att utbildningen är
villkorad (ett visst antal elever måste söka för att den skall starta) kan ge en
signal som gör att elever ställer sig tveksamma till att söka utbildningen.
Ytterligare en nackdel är att personal som berörs får leva längre tid i ovisshet
om hur deras framtid inom utbildningen kommer att gestalta sig. Utöver detta
förlängs den process som handlar om att få ett utbildningsutbud som är i
balans med de ekonomiska förutsättningarna.
Fördelen med villkorade erbjudanden är att eleverna ges möjlighet att söka
utbildningen i den egna kommunen och därmed påverka själva beslutet. En
annan fördel är att nämnden får ytterligare en pusselbit i sitt beslutsunderlag.
Utredningens bedömning i nuläget är att ett tydligt beslut redan under hösten
är att föredra. Beslutet den 17 oktober kan följas upp av ett definitivt
erbjudande i månadsskiftet november/december i likhet med tidigare år.
Trots att nämnden fattar ett beslut om utbildningsutbud och antal platser
under hösten kan elevernas preliminära val i februari innebära att beslut om
justeringar av antalet platser både uppåt och nedåt kan ske i
mellanvalsperioden. De skäl som kan föranleda ett sådant beslut är att i högre
grad uppfylla elevernas förstahandsval och/eller att skapa en mer resurseffektiv
organisation. Det kan inte heller uteslutas att nämnden även fattar beslut om
antagningsstopp för utbildningar med svagt söktryck utan att detta är villkorat
under hösten.
Jämförelser med riket och andra kommuner
I uppdraget ligger att hitta lösningar som leder till att kostnader för
gymnasieutbildning närmar sig genomsnittet för riket och/eller jämförbara
kommuners gymnasiekostnader. 2011 är den genomsnittliga kostnaden 14 %
3
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högre på Gotland än riksgenomsnittet1. När dessa jämförelser görs måste
hänsyn tas till att Gotland får ett högre statsbidragsbelopp än den nationella
genomsnittskostnaden för gymnasieutbildning, i nuläget ca 8 procentenheter
över genomsnittskostnaden för riket 2. Vid en jämförelse med riksprislistan
utgår utredningen ifrån en sådan avvikelse som acceptabel.
En annan faktor av betydelse, där inte tillräcklig hänsyn tas till statliga medel
för gymnasieutbildning 3, är Gotlands unika läge och svårigheten till funktionell
samverkan med andra kommuner. Detta samtidigt som många kommuner i
övriga Sverige bildar gymnasieförbund eller genom avtalssamverkan kan
fördela utbildningar mellan sig och därmed sänker sina kostnader. En slutsats
är att gapet mellan Gotland och övriga Sverige tenderar att bli större.
Utredningens förslag är att utgångspunkten för en revidering av
programpengen är riksprislistan plus 8 procent. Naturligtvis med möjlighet till
justeringar utifrån specifika lokala förutsättningar.
Möjligheter till samverkan mellan program och inriktningar samt inom
en inriktning
Rektorerna har i uppdrag att utnyttja de samverkansmöjligheter som finns. Det
gäller framförallt samverkan mellan program och inriktningar avseende
gymnasiegemensamma ämnen och fördjupningskurser. Beslut om vilka
fördjupningskurser som skall erbjudas måste föregås av en diskussion om
begreppen bredd eller djup. Skolan kan erbjuda fördjupningskurser som ökar
möjligheterna till samverkan men då minskas utrymmet för det som är
utbildningens karaktär och profil. Detta gäller exempelvis de estiska
inriktningarna.
En annan förutsättning som begränsar möjligheterna till samundervisning är
examensmålen och att de olika yrkesprogrammen har en stor andel kurser som
är unika för respektive program.
Ett annat sätt att få tillräckligt stora elevgrupper för undervisande lärare och
motivera att utbildningen erbjuds är att flera årskurser läser tillsammans, Bform. Man kan läsa samma kurs tillsammans eller olika kurser med en lärare
vid samma tillfälle.
Både när det gäller samläsning av fördjupningskurser och samläsning mellan
olika årskurser är det av stor vikt att organisationslösningarnas påverkan på
kvaliteten beaktas innan beslut fattas om utbildningen skall erbjudas eller inte.
Om Gotland erbjuder en utbildning där olika lösningar försämrar kvaliteten
har ungdomar inte möjligheten att i första hand söka motsvarande utbildning i
en annan kommun där förutsättningarna för en utbildning med hög kvalitet är
större.
Modell för beräkning av alternativkostnad när en utbildning läggs ned
1

Avser strukturårsjusterad standardkostnadsavvikelse
Avser standardkostnad
3
Den andel av statsbidraget till kommunerna som med de statliga modellerna avser
bidrag till gymnasieverksamhet
2

4
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Modellen med programpeng innebär att rektor får ett av GVN årligen fastställt
belopp per elev i budget för att finansiera respektive utbildning. En omedelbar
effekt av detta system är att det kan tyckas egalt hur utbudet ser ut så länge
varje utbildning enligt budget bär sina egna kostnader eller annorlunda uttryckt
att det blir svårt att motivera en nedläggning av en utbildning om kalkylen visar
att intäkter och kostnader balanserar.
Det finns framför allt två invändningar mot detta resonemang. För det första
är det uppenbart att många utbildningar inte bär sina egna kostnader.
Prognosen för gymnasieskolan visar att underskottet för 2012 kan komma att
uppgå till -6.4 miljoner kronor. I de justerade kalkyler 4 som ligger till grund för
denna utredning framgår att kostnaden för 14 av 19 utbildningar inte ryms
inom förväntad programpeng + 8 %. För det andra är kostnadsnivån totalt sett
för hög, ca 14 % över riksgenomsnittet.
Ett mer korrekt sett att närma sig frågan är att bedöma alternativkostnaden,
d.v.s. vad gymnasieutbildningen skulle kosta totalt sett om eleverna fick
motsvarande utbildning på fastlandet, inklusive inackorderingsbidrag och andra
eventuellt tillkommande kostnader, i jämförelse med egenregin. En beräkning
av alternativkostnaden är enkel att göra om antagandet är att samtliga elever
väljer ett fastlandsalternativ på samma utbildning som GVN beslutat lägga ned,
men för att ge kvalitativ information måste vissa antaganden göras med svar på
följande frågor:
1. Hur stor andel av den beräknade elevgruppen kommer att välja den
aktuella utbildningen som fastlandsalternativ?
2. Hur stor andel av elevgruppen kommer att välja en utbildning på
Gotland som innebär att fyllnadsgraden ökar på utbildningen och
därmed sänker kostnaden per elev?
3. Hur stor andel av elevgruppen kommer att välja en utbildning på
Gotland som innebär att vi på grund av detta väljer att utöka
organisationen?
Svaren på dessa frågor kommer att se olika ut beroende på vilken utbildning
det handlar om. Utredningen gör en samlad bedömning att 20 % av eleverna
kommer att välja utbildningen på fastlandet, att 60 % av eleverna väljer en
utbildning som höjer fyllnadsgraden i det befintliga utbudet och att 20 % väljer
en utbildning som innebär att söktrycket ökar så pass mycket av vi väljer att
inrätta ytterligare utbildningsplatser och därmed utökar organisationen.
De ekonomiska konsekvenserna av de olika alternativen är beräknade enligt
följande. Fastlandsalternativet och utökad egen organisation innebär en
kostnad motsvarande den genomsnittliga programpengen. För de 60 % av
eleverna som ryms inom befintlig organisation krävs ett täckningsbidrag 5 som
uppskattas till ca 12 000 kronor per elev.
4

Med beaktande av faktisk lokalkostnad
Med täckningsbidrag avses de bidrag som behövs för att täcka de rörliga kostnader som
uppstår per elev inom befintlig organisation, exempelvis läromedel, rörliga IT-kostnader
mm
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Om utbildningarna genom utbudsbegränsningar och tydligare styrning får en
högre fyllnadsgrad kan programpengen sänkas och GVN:s budget kommer att
nå balans.
Lokaler
Den lokalkostnad som ger underlaget för programpengen är en
genomsnittskostnad för gymnasieutbildningar i norra respektive södra Visby.
Gymnasieskolans lokalkostnad per elev är en väsentlig del av förklaringen till
att Gotlands kommunala gymnasieskola har en högre kostnad än riket och en
del jämförbara kommuner. Skillnaden jämfört med Norrtälje med ett likande
utbildningsutbud som Gotland är t.ex. 6 603 kr. per elev. På grund av
evakueringen av F-huset, och de ersättningslokaler som därmed behöver tas i
anspråk, bedömer förvaltningsledningen det som orealistiskt att minska
lokalkostnaderna de närmaste åren6.
För att få en grov indikation på lokalkostnaden per elev för ett program har
förvaltningen tagit fram ett sådant mått och det redovisas i den analys som
gjorts för varje program.
Ekonomisk balans
De åtgärder som vidtagits hittills för att få en ekonomi i balans handlar främst
om en effektivare undervisningsorganisation, d.v.s. den del av programpengen
som går ut till rektor. Liksom för andra kostnadsslag är det frågan om en
anpassning till det vikande elevunderlaget. Nästa steg i de anpassningar som
krävs är:
-

En anpassning av utbildningsutbudet. En sådan anpassning är den
viktigaste förutsättningen för att åstadkomma effektiva grupper, på sikt
lägre lokalkostnader och en anpassad personalorganisation.

-

En anpassning av utbildningsutbudet motiverar att skolorganisation
med ledning och administration kan förändras och det är steg två i den
process som pågår.

-

Lokalanpassningen är en direkt konsekvens av andra åtgärder, men
ändå en fråga som måste behandlas i särskild ordning. Tydliga
incitament för rektor att krympa sina lokalytor är nödvändigt.
Förvaltningsledningen kommer med anledning av detta att fortsätta
dialogen med Region Gotland hur de förmodat ökade lokalkostnaderna
ska hanteras i en situation där lokaleffektivisering inte är möjlig och
med hyresvärden om möjligheten att slippa betala för lokaler som
plomberas och inte används.

Jan Holmquist
Utbildningschef
6

Detta gäller även om utbildningar med specifika lokalbehov läggs ner eftersom
avvecklingstiden i de flesta fall handlar om minst två år från tidpunkten för beslutet.
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Sammanfattning av förslag till beslut
Förslag till beslut
I bilagan Utbud kommunala gymnasieskolan läsåret 2013/2014 redovisas förslag till vilka
program och inriktningar som skall erbjudas. Där anges också antalet
antagningsplatser. De förändringar som förslås är:
Avveckling och besparingar

Observera att de besparingar som redovisas gäller först när hela verksamheter fasats
ut.

Avveckling av utbildningar
Estetik- och media
Idrottsutbildning, NIU
Sjöfartsutbildningen
Summa

Belopp/tkr.
1 300
1 200
1 800
4 300

Avveckling av inriktningar
Inriktning BF
Turism och resor (HT)
Natur och samhälle (NA)
Karosseri och lackering (FT)
Summa

Belopp tkr
300
45
320
50
715

Anpassningar - besparingar
Undervisning
Övriga kostnader
Lokaler (Flytt Snickeri, Svetsteknik,
Transport, Maskin och anläggning
Summa

Belopp tkr.
2 559
2 344

Totalt

4 903
9 918

Kommentarer till tabellen

Avveckling av utbildningar och inriktningar
Underlag för förslagen finns i det dokument som beskriver respektive program.
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Anpassningar: Undervisning
Anpassning undervisning är en konsekvens av de åtgärder som vidtagits i
samband med diskussionerna om begränsningar av utbildningsutbudet.
Summan bygger på de uppgifter som redovisas i självkostnadskalkylen för
respektive program.
Anpassningar: Övriga kostnader (administration, ledning, SYV m.m.)
Besparingen på kostnadslaget övriga kostnader är uttryck för förvaltningens
ambition inför den översyn av skolorganisationen som skall genomföras.
Skolan med lägsta kostnaden har i dag 14 000 kr per elev och skolan med den
högsta kostnaden 19 000 kr per elev. 14 000 kr per elev är det som ligger till
grund för den tänkta besparingen.
Besparingar: Lokaler
Svårigheter att göra lokalbesparingar när F-huset evakueras behandlas i särskild
ordning i det missiv som utbildningschefen skrivit. När det gäller mer
fristående objekt har förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna:
-

Att flytta snickeriverksamheten till Lövsta och samordna den med
gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen
Att samordna olika utbildningars behov av svetsteknik
Att flytta Maskin och anläggning samt den Transporttekniska inriktningen
till Lövsta

För att få en korrekt beskrivning av vilka lokalkostnader som försvinner och
vilka kostnaderna blir för lokaler på Lövsta tillsätter utbildningschefen en
särskild utredning. Med tanke på dagens stora hyreskostnad är hypotesen att
lokalkostnaderna kan minskas väsentligt
Andra förslag till avveckling

Lärling
-

Den skolförlagda inriktningen finsnickeri på Hantverksprogrammet
(antagningsstopp i dag). Besparingen blir skillnaden i kostnad mellan den
skolförlagda utbildningen och en lärlingsutbildning (ej klart).

-

Den skolförlagda inriktningen svetsteknik på Industritekniska programmet
(antagningsstopp i dag). Besparing blir skillnaden i kostnad mellan den
skolförlagda utbildningen och en lärlingsutbildning (ej klart).
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-

-

Lärlingsutbildningen textil- och design på Hantverksprogrammet (ingen
elev på utbildningen). Den skolförlagda utbildningen fasas ut till sommaren
2013.
Lärlingsutbildningen kaross- och lackering under förutsättning att Lastbil
och mobila maskiner kan anordnas som lärlingsutbildning (en elev i årskurs
3 och ingen i årskurs 2 på kaross och lackering).

Beslut om nya lärlingsutbildningar
-

Finsnickeri under förutsättning att ett koncept i samarbete med branschen
utarbetas
Svetsteknik under förutsättning att ett koncept i samarbete med branschen
utarbetas

Beslut om villkor och antagningsplatser
-

Beslut om villkor och antagningsplatser såsom det anges beslutsunderlaget
(bilaga 1).

Utöver detta föreslås att inte starta den teaterinriktningen på Estetiska
programmet som fått tillstånd att bedriva spetsutbildning.
Förväntat antal elever och antal antagningsplatser

I det förslag som presenteras erbjuds 522 platser på nationella program och 26
PRIV-platser. Elever som prognostiseras söka till den kommunala
gymnasieskolan är 510.
Sikte på 2015

En anpassning av antagningsplatser och därmed undervisningsorganisationen
leder till övertalighet där de ekonomiska effekterna inte kommer med en gång.
Samma sak gäller om en utbildning fasas ut. I det sistnämnda fallet är det två
års utfasning och ibland svårigheter att bli av med lokalkostnader. Därför tar
effekterna av de åtgärder som vidtas sikte på 2015.
Det fortsatta arbetet

Det finns en del som talar för att hittillsvarande åtgärder är otillräckliga för att
få en budget i balans och allt kan inte vara klart till den 17 oktober. Nästa steg
kan vara att en ännu hårdare prioritering av utbildningsutbudet. I ett sådant
läge bör man titta på vilka utbildningar som konkurrerar med varandra och
överväga vilken utbildning som är viktigast för eleverna och regionen.
Jan Holmquist
Utbildningschef

Datum 2012-10-12
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Utbud kommunala gymnasieskolan läsåret 2013/2014
Yrkesprogram

2013
Program

Erbjudna
inriktningar

Platser

IMPRO
(PRIV)

Summa

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

-

Fritid och hälsa
Pedagogiskt arbete
Socialt arbete

24

-

24

Bygg- och anläggningsprogrammet
(BA)

-

Anläggningsfordon
Husbyggnad
Mark och anläggning
Måleri (lärling)
Plåtslageri (lärling)

32

2

34

El- och energiprogrammet (EE)

-

Dator- och kommunikationsteknik
Elteknik

30

-

30

Fordons- och transportprogrammet
(FT)

-

Personbil
Lastbil och mobila maskiner
(lärling)

18

4

36

-

Transport

14

Handels- och
administrationsprogrammet (HA)

-

Handel och service

24

4

28

Hantverksprogrammet (HV)

-

Finsnickeri (lärling)

2

-

2

Hotell- och turismprogrammet (HT)

-

Hotell och konferens

20

4

24

Kommentar
En inriktning tas bort beroende på elevernas val

Villkor:
-

Industritekniska programmet (IN)

-

Svetsteknik (lärling)

2

-

En bedömning att minst 12 elever kan antas

2

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

1 (4)

Datum 2012-10-12

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Program

Erbjudna
inriktningar

Platser

IMPRO
(PRIV)

Summa

Naturbruksprogrammet (NB)

-

Djur
Lantbruk

12

4

16

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

-

Bageri och konditori
Kök och servering

16

4

20

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

-

Fastighet
VVS

14

-

14

16

4

20

224

26

250

Villkor:
-

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Summa

Kommentar

En bedömning att minst 12 elever kan antas
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Datum 2012-10-12

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Högskoleförberedande program

2013
Program

Erbjudna
inriktningar

Ekonomiprogrammet (EK)

-

Ekonomi
Juridik

60

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

-

Bild och formgivning
Dans
Musik

8
6
18

Humanistiska programmet (HU)

-

Kultur
Språk

20

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

-

Naturvetenskap

45

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

-

96

-

Beteendevetenskap
Medier, information och
kommunikation
Samhällsvetenskap

-

Design och produktutveckling
Informations- och medieteknik

45

Teknikprogrammet (TE)

Platser

Summa

Kommentar

Villkor:
-

minst 5 sökande till Bild och formgivning
minst 5 sökande till Dans
minst 15 sökande till Musik

298

Platser totalt

2013
Summa

Nationellt
program
518

IMPRO
26

Totalt
544

Besöksadress Regementsgatan 6

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl
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Datum 2012-10-12

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Introduktionsprogram
Program

Kommentar

Preparandutbildning (IMPREP)
Programinriktat individuellt val (IMPRO)

Inriktade mot yrkesprogram enl. ovan

Yrkesintroduktion (IMYRK)
Individuellt alternativ (IMIND)
Språkintroduktion (IMSPR)
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Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl
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Framtida utbud
Analys och förslag

Utredning om gymnasieskolans utbildningsutbud
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Framtida utbud
Analys och förslag

Barn- och fritidsprogrammet
Inriktningar:
- Fritid och hälsa
- Pedagogiskt arbete
- Socialt arbete

Sökandebild 2012:
Totalt antal 1:a-handssökande:

31

varav
Kvinnor:

24

Män:

Behöriga:

7

Obehöriga:

23

8

Antagning 2012:
Antagna:

Antal platser:

21

varav
Kvinnor:

16

24
Män:

1:a-hand:

5

PRIV:

-

Annan kommun:

21

0

Sammanfattande bedömning och förslag
Det är förvaltningens sammanfattande bedömning att programmet inför hösten 2013 kan erbjudas med 24 platser. Årets antagning av 21 elever indikerar dock att det kan bli färre sökande. Av
programmets tre inriktningar erbjuds från hösten 2013 två. Vilka beror på hur eleverna väljer till
årskurs 2.

Prognostiserad organisation och prognostiserade kostnader (3 år)
Utgångspunkten är årskurs 1 hösten 2013 och förväntade antagning de två nästkommande åren
Kostnad (kr/elev)

BF

Antal elever per årskurs

24

Antal elever tre årskurser

72

Lärartjänster

5,4

Lärarkostnad tre årskurser
Programanslag

40 815
3 800

Not

Skolans övriga kostnader

13 790

Programkostnad

58 405

Programpeng 2012

57 609

Differens mot programpeng 2012

796

Avvikelse (%)

1,4

2

Tjänster och elever

Analys och förslag

BF

Elever per lärartjänst

13,3

Antal lärare på 100 elever

Kostnad (kr/elev)

Framtida utbud
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vuxenutbildningsförvaltningen

7,5

BF

Programkostnad

58 405

Fast IT-kostnad

2 738

Elevvård

1 539

Måltider

4 613

Lokaler

Korrigerad

21 490

15 481

Administration

2 927

2 729

Mervärdesskatt

5 854

5 458

97 566

90 963

Riksprislista

80 600

80 600

Differens mot riksprislista

16 966

10 363

21,1

12,9

Grundbidrag

Avvikelse (%)
Not

Personalkostnader 8 681 kr, Administration 2 991 kr,
gymnasiegemensamt 1 616 k r och allokering 502 kr.
Beräkningarna exkluderar 50 utbildningsplatser avseende
interkommunala ersättningar till ett värde av 3 065 kr/elev.

Analys och överväganden
Bedöm ning av elevprognosen

Trots antagningen av 21 elever hösten 2012 bedöms 24 platser vara ett realistiskt framtidsscenario. En organisation med 24 elever inkluderar ev. PRIV. Tas fler än 24 elever in krävs ytterligare
en lärare. Lägsta antalet för att starta programmet och då med en inriktning bedöms vara ca 18-20
elever.
Kostnadsjämförelser/ alternativkostnader.

Den totala kostnaden för programmet ligger 21,1 procent över riksprislistan. Med den del av nuvarande programpeng som går ut till rektor täcks i stort sett programmets kostnader. 7,5 lärare på
100 elever är en förhållandevis låg siffra för ett yrkesprogram. Detta förklaras till största delen av
att BF ligger nära de högskoleförberedande programmen. Inför 2013 tas en inriktning bort och
det beräknas ge en besparing på 300 tkr.
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Framtida utbud
Analys och förslag

Uppskattad faktisk lokalkostnad
En förhållandevis stor del av programmets differens till riksprislistan förklaras av den höga lokalkostnaden. I kolumnen ”Korrigerad” i tabellen ovan visas kostnader beräknade med utgångspunkt från den faktiska lokalkostnaden (istället för den genomsnittliga). Den faktiska lokalkostnaden redovisas i tabellen nedan.
Program

BF
2

877

Elever, antal

81

Lokalyta, m
2

m /elev

11

kr/elev

9 673

Tillägg gem ytor

5 808

Summa, kr/elev

15 481

Sam arbete m ed branschen

Svårigheter för inriktningen Fritid och hälsa för övrigt inga problem med APL och annat samarbete.
Organisatoriska lösningars (effektiviseringar) och ev. påverkan på kvaliteten
Utbildningens betydelse för regionen
Genus (eventuella besluts betydelse för pojkar och/ eller flickor)

För att minska övervikten av flickor profilerar sig programmet mot Väktarutbildning, en utbildning som i dag men inte säkert i framtiden är mest populär hos pojkar.
Investeringsbehov?

4
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Framtida utbud
Analys och förslag

Bygg- och anläggningsprogrammet
Inriktningar:
- Anläggningsfordon
- Husbyggnad
- Mark och anläggning
- Måleri (lärling)
- Plåtslageri (lärling)

Sökandebild 2012:
Totalt antal 1:a-handssökande:

45

varav
Kvinnor:

5

Män:

Behöriga:

40

Obehöriga:

38

7

Antagning 2012:
Antagna:

Antal platser:

38

varav
Kvinnor:

5

38
Män:

1:a-hand:

33

PRIV:

2 (2)

Annan kommun:

36

0

Sammanfattande bedömning och förslag
Programmet erbjuds med 32 antagningsplatser och samtliga inriktningar varav Måleri och Plåtslageri som lärlingsutbildning. Förvaltningen får i uppdrag att utreda en flytt av inriktningen Mark
och anläggning till Lövsta. Konsekvenserna av en neddragning till 25 platser skall utredas under
året.

Prognostiserad organisation och prognostiserade kostnader (3 år)
Utgångspunkten är årskurs 1 hösten 2013 och förväntade antagning de två nästkommande åren.
Kostnad (kr/elev)

BA

Antal elever per årskurs

32

Antal elever tre årskurser

96

Lärartjänster

10,1

Lärarkostnad tre årskurser

54 730

Programanslag

11 650
Not

Skolans övriga kostnader

15 154

Programkostnad

81 534

Programpeng 2012

75 711

Differens mot programpeng 2012
Avvikelse (%)

5 823
7,7

5

Tjänster och elever

Analys och förslag

BA

Elever per lärartjänst

9,6

Antal lärare på 100 elever

Kostnad (kr/elev)

Framtida utbud

12-10-11
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10,5

BA

Programkostnad

81 534

Fast IT-kostnad

2 738

Elevvård

1 539

Måltider

4 613

Lokaler

29 494

24 223

3 953

3 780

Administration
Mervärdesskatt
Grundbidrag
Riksprislista
Differens mot riksprislista

Korrigerad

7 907

7 559

131 778

125 985

103 600

103 600

28 178

22 385

27,2

21,6

Avvikelse (%)
Not

Personalkostnader 7 233 kr, Administration 4 924 kr,
gymnasiegemensamt 887 k r och allokering 2 110 kr.
Beräkningarna exkluderar 50 utbildningsplatser avseende
interkommunala ersättningar till ett värde av 3 065 kr/elev.

Analys och överväganden
Bedöm ning av elevprognosen

Kortsiktigt bedöms prognosen bedöms som realistisk. Med tanke på nästa års elevminskning
måste det efter elevernas preliminära val finna en beredskap för en antagning av 25 elever.
Kostnadsjämförelser/ alternativkostnader.

Den del av nuvarande programpeng som går ut till rektor täcker inte programmets kostnader och
grundbidraget ligger 28 178 kr. över riksprislistan. Inriktningen Mark och anläggning med antagning 8 elever har en förhållandevis hög kostnad (Riksprislistan 131 700 kr. per elev). Som en beredskap om Inför eleverna preliminära val rektor har i uppdrag att redovisa skolans kostnader för
inriktningen.
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Framtida utbud
Analys och förslag

Uppskattad faktisk lokalkostnad
En viss del av programmets differens till riksprislistan förklaras av den höga lokalkostnaden. I
kolumnen ”Korrigerad” i tabellen ovan visas kostnader beräknade med utgångspunkt från den
faktiska lokalkostnaden (istället för den genomsnittliga). Den faktiska lokalkostnaden redovisas i
tabellen nedan.
Program

BA
2

1 585

Elever, antal

93

Lokalyta, m
2

m /elev
kr/elev
Tillägg gem ytor
Summa, kr/elev

17
19 220
5 003
24 223

Sam arbete m ed branschen

Mycket bra samarbete med branschen och APL fungerar väl.
Organisatoriska lösningars (effektiviseringar) och ev. påverkan på kvaliteten

32 elever innebär fortfarande två undervisningsgrupper i gymnasiegemensamma ämnen. Samverkan med närliggande ämnen i karaktärs- och fördjupningskurser genomförs. 32 elever ger utrymme för PRIV (2 elever) och yrkesintroduktion inom enstaka kurser.
Samtliga inriktningar erbjuds som skolförlag utbildning eller lärling. En neddragning till 25 elever
skulle kunna innebär en undervisningsgrupp i gymnasiegemensamma ämnen. Med 25 elever måste en inriktning tas bort. Bygglokalen kan inte härbärgera mer än 25 elever. Med en antagning av
32 elever krävs liksom i dag externa projekt. De externa projekten kräver ytterligare en lärare,
men det har bedömts som billigare än at öka lokalytorna.
Inriktningen Mark och anläggning har två profiler Anläggning maskiner och Anläggning markarbete. Möjligheten att flytta inriktningen till Lövsta bör utredas.
Måleri och Plåtslageri är lärlingsutbildning som kräver viss skolförlagd lärarledd tid och att lärare
följer upp och bedömer arbetet ute på arbetsplatsen. Elever med inriktningen plåtslageri har sex
veckors undervisning i Katrineholm (finansieras av statsbidrag till lärlingsverksamheten).
Utbildningens betydelse för regionen

Branschen mycket tydlig med utbildningens betydelse för att säkra regionens behov av arbetskraft.
Genus (eventuella besluts betydelse för pojkar och/ eller flickor)
Investeringsbehov?

Mark och anläggning behov av reinvesteringar motsvarande 400-500 tkr.
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Framtida utbud
Analys och förslag

Ekonomiprogrammet
Inriktningar:
- Ekonomi
- Juridik

Sökandebild 2012:
Totalt antal 1:a-handssökande:

57

varav
Kvinnor:

34

Män:

Behöriga:

23

Obehöriga:

55

2

Antagning 2012:
Antagna:

Antal platser:

58

varav
Kvinnor:

34

60
Män:

1:a-hand:

24

Annan kommun:

55

1

Sammanfattande bedömning och förslag
Elevprognosen är 50 elever, men det är förvaltningens bedömning att 60 platser kan erbjudas.
Om antalet antagna elever understiger 50 elever bör en minskning till 32 elever övervägas.

Prognostiserad organisation och prognostiserade kostnader (3 år)
Utgångspunkten är årskurs 1 hösten 2013 och förväntade antagning de två nästkommande åren
Kostnad (kr/elev)

EK

Antal elever per årskurs

50

Antal elever tre årskurser
Lärartjänster

150
9,5

Lärarkostnad tre årskurser
Programanslag

34 170
2 439

Not

Skolans övriga kostnader

13 790

Programkostnad

50 399

Programpeng 2012

52 802

Differens mot programpeng 2012

-2 403

Avvikelse (%)

-4,6

8
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Framtida utbud
Analys och förslag

EK

Elever per lärartjänst

15,8

Antal lärare på 100 elever

6,3

Kostnad (kr/elev)

EK

Programkostnad

50 399

Fast IT-kostnad

2 738

Elevvård

1 539
Korrigerad

Måltider

4 613

Lokaler

21 490

15 469

Administration

2 663

2 465

Mervärdesskatt

5 326

4 929

Grundbidrag

88 768

82 152

Riksprislista

73 600

73 600

Differens mot riksprislista

15 168

8 552

20,6

11,6

Avvikelse (%)
Not

Personalkostnader 8 681 kr, Administration 2 991 kr,
gymnasiegemensamt 1 616 k r och allokering 502 kr.
Beräkningarna exkluderar 50 utbildningsplatser avseende
interkommunala ersättningar till ett värde av 3 065 kr/elev.

Analys och överväganden
Bedöm ning av elevprognosen

För att få en stabil organisation är bedömningen 50 platser och därmed två klasser med 25 elever
i varje klass.
Kostnadsjämförelser/ alternativkostnader

Med tanke på hur effektivt verksamheten är organiserad och att den del av programpengen som
går till rektor är förhållandevis låg är avvikelsen i förhållande till riksprislistan (15 168 kr per elev)
stor. En del av detta förklaras av den genomsnittliga lokalkostnad som belastar programmet på
ett negativt sätt.
Uppskattad faktisk lokalkostnad
En förhållandevis stor del av programmets differens till riksprislistan förklaras av den höga lokalkostnaden. I kolumnen ”Korrigerad” i tabellen ovan visas kostnader beräknade med utgångspunkt från den faktiska lokalkostnaden (istället för den genomsnittliga). Den faktiska lokalkostnaden redovisas i tabellen nedan.
Program

EK
2

930

Elever, antal

86

m2/elev

11

Lokalyta, m

kr/elev

9 661

Tillägg gem ytor

5 808

Summa, kr/elev

15 469
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Framtida utbud
Analys och förslag

Organisatoriska lösningars (effektiviseringar) påverkan på kvaliteten

De två inriktningarna Ekonomi och Juridik samläser på ett effektivt sätt inriktnings- och fördjupningskurser. En fråga som bör övervägas är om man långsiktigt skall begränsa antalet platser till
32 elever.
Utbildningens betydelse för regionen
Genus (eventuella besluts betydelse för pojkar och/ eller flickor)
Investeringsbehov?
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Framtida utbud
Analys och förslag

El- och energiprogrammet
Inriktningar:
- Dator- och kommunikationsteknik
- Elteknik
- Automation
- Energiteknik

Sökandebild 2012:
Totalt antal 1:a-handssökande:

36

varav
Kvinnor:

1

Män:

Behöriga:

35

Obehöriga:

32

4

Antagning 2012:
Antagna:

Antal platser:

30

varav
Kvinnor:

0

30
Män:

1:a-hand:

30

PRIV:

Annan kommun:

27

0

Sammanfattande bedömning och förslag
När hänsyn tas till kommande elevminskningar är prognosen 25-30 elever, varför ett erbjudande
om 30 platser i ett första skede är realistiskt.

Prognostiserad organisation och prognostiserade kostnader (3 år)
Utgångspunkten är årskurs 1 hösten 2013och förväntade antagning de två nästkommande åren
Kostnad (kr/elev)

EE

Antal elever per årskurs

30

Antal elever tre årskurser

90

Lärartjänster

6,8

Lärarkostnad tre årskurser

40 331

Programanslag

10 451
Not

Skolans övriga kostnader

15 154

Programkostnad

65 936

Programpeng 2012

67 789

Differens mot programpeng 2012

-1 853

Avvikelse (%)

-2,7

11
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Tjänster och elever

EE

Elever per lärartjänst

13,2

Antal lärare på 100 elever

7,6

Kostnad (kr/elev)

EE

Programkostnad

65 936

Fast IT-kostnad

2 738

Elevvård

1 539

Måltider

4 613

Lokaler

Korrigerade
EEDAT
EEELT

29 494

22 418

25 510

Administration

3 439

3 206

3 308

Mervärdesskatt

6 878

6 412

6 616

114 637

106 862

110 259

101 600

101 600

101 600

13 037

5 262

8 659

12,8

5,2

8,5

Grundbidrag
Riksprislista
Differens mot riksprislista
Avvikelse (%)
Not

Personalkostnader 7 233 kr, Administration 4 924 kr,
gymnasiegemensamt 887 k r och allokering 2 110 kr.
Beräkningarna exkluderar 50 utbildningsplatser avseende
interkommunala ersättningar till ett värde av 3 065 kr/elev.

Analys och överväganden
Bedöm ning av elevprognosen

25-30 elever är en realistisk bedömning.
Kostnadsjämförelser/ alternativkostnader.

Programmet s kostnader är 12,8 procent högre än riksprislistan. För inriktningen Dator- och
kommunikationsteknik reduceras grundbidraget med 7086 kr. om man använder sig av den Uppskattade faktiska kostnader. Även för Elteknik är den Uppskattade faktiska lokalkostnaden lägre.
Uppskattad faktisk lokalkostnad
En förhållandevis stor del av programmets differens till riksprislistan förklaras av lokalkostnaderna. I kolumnerna ”Korrigerade” i tabellen ovan visas kostnader beräknade med utgångspunkt
från de faktiska lokalkostnaderna. De faktiska lokalkostnaderna redovisas i tabellerna nedan.
Program
Lokalyta

EEDAT
679

Elever, antal

44

Kvm/elev

15

kr/elev
Tillägg gem ytor
Summa, kr/elev

17 415
5 003
22 418

12

12-10-11

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Program

Analys och förslag

EEELT
2

745

Elever, antal

41

m2/elev

18

Lokalyta, m

Framtida utbud

kr/elev
Tillägg gem ytor
Summa, kr/elev

20 507
5 003
25 510

Sam arbete m ed branschen

Stort behov av APL inom Dator- och kommunikationsteknik. Skolan behöver hjälp av region
Gotland (ITT m.fl.) med 6 APL-platser. Inriktningen har svårigheter att få ut eleverna på APL
under 15 veckor.
Organisatoriska lösningars (effektiviseringar) påverkan på kvaliteten

Egen undervisningsgrupp i gymnasiegemensamma ämnen. Karaktärsämnen läses i två grupper
(15+15). Lokalerna där undervisning i karaktärsämnen genomförs rymmer inte mer än 14-15
elever. Inriktningarna samläser en kurs 100 p. Karaktärsämneslärare på EE tjänstefördelas också
på yrkeshögskoleutbildning vindkraft och VF.
Utbildningens betydelse för regionen
Genus (eventuella besluts betydelse för pojkar och/ eller flickor)

Av de 30 elever som antagits finns ingen kvinna.
Investeringsbehov?

13

12-10-11

Gymnasie- och
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Framtida utbud
Analys och förslag

Estetiska programmet (Bild och formgivning)
Inriktningar:
- Bild- och formgivning
- Estetik och media
- Musik
- Teater
- Dans

Sökandebild 2012:
Totalt antal 1:a-handssökande:

8

varav
Kvinnor:

Män:

5

3

Behöriga:

6

Obehöriga:

2

Antagning 2012:
Antagna:

Antal platser:

4

varav
Kvinnor:

3

4
Män:

1

1:a-hand:

4

Annan kommun:

0

Sammanfattande bedömning och förslag
Med något av de två samläsningsalternativ som föreslås kan bild erbjudas ytterligare 1 år. Förvaltningen förordar det alternativ där tre inriktningar läser gymnasiegemensamma ämnen tillsammans. Ett villkor för att starta de tre inriktningarna är att minst 24 elever antas. För respektive inriktning gäller minst 14 elever på musik, minst 6 på bild och minst 4 på dans. Motiv till det
föreslagna alternativet:
-

En del oförutsedda svårigheter avseende samarbetet med Humanistiska programmet som
kommer att accentueras om det Estiska programmet stärker sin högskoleprofil
Ett antagande att den kraftiga nedgången för inriktningen Musik är en tillfällighet.
Det finns en risk att såväl det Humanistiska programmet som det Estetiska programmet
tappar sin profil och därmed elever om dessa samläser
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Framtida utbud
Analys och förslag

Prognostiserad organisation och prognostiserade kostnader (3 år)
Utgångspunkten är årskurs 1 hösten 2013 och förväntade antagning de två nästkommande åren
Kostnad (kr/elev)

ESBIL

Antal elever per årskurs

6

Antal elever tre årskurser

18

Lärartjänster

1,0

Lärarkostnad tre årskurser

32 846

Programanslag

7 529
Not

Skolans övriga kostnader

19 154

Programkostnad

59 529

Programpeng 2012

67 908

Differens mot programpeng 2012

-8 379

Avvikelse (%)

Tjänster och elever

-12,3

ESBIL

Elever per lärartjänst

18,0

Antal lärare på 100 elever

Kostnad (kr/elev)

5,6

ESBIL

Programkostnad

59 529

Fast IT-kostnad

2 738

Elevvård

1 539
Korrigerad

Måltider

4 613

Lokaler

21 490

65 746

Administration

2 964

4 423

Mervärdesskatt

5 928

8 846

98 801

147 434

93 000

93 000

5 801

54 434

6,2

58,5

Grundbidrag
Riksprislista
Differens mot riksprislista
Avvikelse (%)
Not

Personalkostnader 10 236, Administration 6 699 kr,
gymnasiegemensamt 1 319 k r och allokering 900 kr.
Beräkningarna exkluderar 50 utbildningsplatser avseende
interkommunala ersättningar till ett värde av 3 065 kr/elev.

Analys och överväganden
Bedöm ning av elevprognosen

5 antagna hösten 2012. En prognos på 6 elever är kanske något optimistisk, men för att bildinriktningen skall kunna erbjudas långsiktigt måste antalet sökande öka.
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Framtida utbud
Analys och förslag

Kostnadsjämförelser/ alternativkostnader.

Självkostnadsmodellen bygger på att bild läser gymnasiegemensamma ämnen med inriktningar
Musik och Dans och att dessa tillsammans bildar en grupp om 24 elever. I detta fall bär inriktningen med nuvarande programpeng sina egna kostnader. Av den del som utgår till rektor (dagens programpeng) är överskottet 8 379 kr. per elev. Med allt inräknat blir dock avvikelsen mot
riksprislistan 5 801 kr per elev (+6,2 %).
Uppskattning av faktiska lokalkostnader
Inriktningen har en mycket hög lokalkostnaden per elev. Bilden bör dock nyanseras något eftersom lokalerna också används för annan verksamhet, t.ex. kurser inom ramen för individuella valet, men också det faktum att en del av ytan utgörs av lokaler som används för att de finns tillgängliga. Den gjorda uppskattningen är ett starkt incitament för att krympa bildens lokalytor.
Bedömningen är att det behövs max två bildsalar.
Program

ESBIL
2

1 611

Elever, antal

24

m2/elev

67

Lokalyta, m

kr/elev

59 938

Tillägg gem ytor
Summa, kr/elev

5 808
65 746

Organisatoriska lösningar

Alternativ A.
Inriktningarna Musik, Bild och Dans bildar en undervisningsgrupp i gymnasiegemensamma ämnen. För att det skall vara möjligt måste följande förutsättningar gälla:
-

Antalet antagna elever till inriktningarna måste sammantaget vara minst 24 elever och
fördelningen mellan inriktningarna bör på ett ungefär vara 14 musik, 6 bild och 4 dans.
Bilden läser bildkurserna i b-form på det sätt som tidigare beskrivits, vilket motsvarar 300
poängs undervisning för en lärare (0,5 lärartjänst).
Dansen läser danskurserna i c-form, d.v.s. alla tre årskurserna tillsammans. En sådan undervisningsorganisation motsvarar 200 poäng för en lärare (ca 0,3 tjänst).
Kulturskolan tillhandahåller mot ersättning från gymnasieskolan danslärare och lokal,
d.v.s. dansutbildning i egen regi kommer inte att byggas upp.

Den sammanlagda kostnaden för undervisningen i karaktärskurser för dans och bild blir med
detta alternativ är ca 400 tkr.
Alternativ B
Om den preliminära antagningen visar att elevantalet understiger det som stipulerats ovan gäller
som alternativ att musik och bild samläser gymnasiegemensamma ämnen med ett annat högskoleförberedande program. Med en sådan variant erbjuds inte dans. I en sådan variant är kostnaden
för bildundervisningen densamma som i alternativ A, men undervisningen i gymnasiegemensamma ämnen något billigare. Vilket av ovanstående alternativ som väljs avgörs i sista hand av
hur eleverna väljer.
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Framtida utbud
Analys och förslag

Utbildningens betydelse för regionen
Genus (eventuella besluts betydelse för pojkar och/ eller flickor)
Investeringsbehov?
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Framtida utbud
Analys och förslag

Estetiska programmet (Dans)
Inriktningar:
- Bild- och formgivning
- Estetik och media
- Musik
- Teater
- Dans

Sökandebild 2012:
Totalt antal 1:a-handssökande:

-

varav
Kvinnor:

-

Män:

-

Behöriga:

-

Obehöriga:

-

Antagning 2012:
Antagna:

Antal platser:

-

varav
Kvinnor:

-

Män:

-

1:a-hand:

-

Annan kommun:

-

Sammanfattande bedömning och förslag
Förslag se Bildinriktningen.
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Framtida utbud
Analys och förslag

Prognostiserad organisation och prognostiserade kostnader (3 år)
Kostnad (kr/elev)

ESDAN

Antal elever per årskurs

4

Antal elever tre årskurser

12

Lärartjänster

0,5

Lärarkostnad tre årskurser

24 609

Programanslag

8 000
Not

Skolans övriga kostnader

19 154

Programkostnad

51 763

Programpeng 2012

67 908

Differens mot programpeng 2012

-16 145

Avvikelse (%)

Tjänster och elever

-23,8

ESDAN

Elever per lärartjänst

24,0

Antal lärare på 100 elever

Kostnad (kr/elev)

4,2

ESDAN

Programkostnad

51 763

Fast IT-kostnad

2 738

Elevvård

1 539

Måltider

4 613

Lokaler

21 490

-

Administration

2 708

-

Mervärdesskatt

5 416

-

90 267

-

Riksprislista

93 000

-

Differens mot riksprislista

-2 733

-

-2,9

-

Grundbidrag

Avvikelse (%)

Korrigerad

Not

Personalkostnader 10 236, Administration 6 699 kr,
gymnasiegemensamt 1 319 k r och allokering 900 kr.
Beräkningarna exkluderar 50 utbildningsplatser avseende
interkommunala ersättningar till ett värde av 3 065 kr/elev.

Analys och överväganden
Bedöm ning av elevprognosen
Mycket svårt att bedöma eftersom det varit antagningsstopp. Minst 4 elever är dock en förutsättning för att det skall
starta.
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Framtida utbud
Analys och förslag

Kostnadsjämförelser/ alternativkostnader.

Organisatoriska lösningar

Utbildningens betydelse för regionen
Genus (eventuella besluts betydelse för pojkar och/ eller flickor)
Investeringsbehov?
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Framtida utbud
Analys och förslag

Estetiska programmet (Estetik och media)
Inriktningar:
- Bild- och formgivning
- Estetik och media
- Musik
- Teater
- Dans

Sökandebild 2012:
Totalt antal 1:a-handssökande:

17

varav
Kvinnor:

7

Män:

10

Behöriga:

15

Obehöriga:

2

Antagning 2012:
Antagna:

Antal platser:

13

varav
Kvinnor:

5

14
Män:

8

1:a-hand:

12

Annan kommun:

7

Sammanfattande bedömning och förslag
Estetik och media är en av Skolverket godkänd spetsutbildning. Några viktiga kriterier för at få
en riksrekryterande utbildning är att det finns:
- en nationell efterfrågan på de kunskaper och färdigheter som utbildningen ger
- ett nationellt intresse av att elever ska kunna rekryteras från hela landet, eller
- ett nationellt intresse av att enskilda elevers behov av kunskaper och färdigheter kan tillgodoses
Utöver detta anges att utbildningen skall vara av god kvalitet.
Med tanke på ovanstående är bör utbildningen ha ett högt söktryck. För att kriterierna för en
spetsutbildning skall uppfyllas är en rimlig ambition ca 1,5 sökande per plats. Utöver detta bör
det finnas sökande från olika delar av Sverige. Samma sak gäller för teaterinriktningen som blivit
en riksrekryterande utbildning från hösten 2013.
Förvaltningens förslag
Det är förvaltningens bedömning att programmet inte kommer att få det totala antal elever som
krävs för att starta programmet och heller inte tillräckligt många elever från andra kommuner.
För att programmet skall vara ekonomiskt försvarbart krävs minst 20 elever och att 15 kommer
från annan kommun. Med årets antagning uppfyller heller inte programmet de krav som ställs på
en spetsutbildning (se kriterier ovan). Bedömning av ekonomin, se analys och överväganden.
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Prognostiserad organisation och prognostiserade kostnader (3 år)
Utgångspunkten är årskurs 1 hösten 2013 och förväntade antagning de två nästkommande åren.
Kostnad (kr/elev)

ESEST

Antal elever per årskurs

20

Antal elever tre årskurser

60

Lärartjänster

4,7

Lärarkostnad tre årskurser

43 830

Programanslag

10 234
Not

Skolans övriga kostnader

19 154

Programkostnad

73 218

Programpeng 2012

74 991

Differens mot programpeng 2012

-1 773

Avvikelse (%)

Tjänster och elever

-2,4

ESEST

Elever per lärartjänst

12,8

Antal lärare på 100 elever (%)

Kostnad (kr/elev)

7,8

ESEST

Programkostnad

73 218

Fast IT-kostnad

2 738

Elevvård

1 539

Måltider

4 613

Lokaler

21 490

38 503

Administration

3 415

3 976

Mervärdesskatt

6 831

7 952

Grundbidrag

113 844

132 539

Beslut interkommunalersättning

108 325

108 325

5 519

24 214

5,1

22,4

Differens
Avvikelse (%)
Not

Personalkostnader 8 681 kr, Administration 2 991 kr,
gymnasiegemensamt 1 616 k r och allokering 502 kr.
Beräkningarna exkluderar 50 utbildningsplatser avseende
interkommunala ersättningar till ett värde av 3 065 kr/elev.
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Framtida utbud
Analys och förslag

Analys och överväganden
Bedöm ning av elevprognosen

Av årets antagning fanns den 15 september 12 elever på inriktningen. Förvaltningens bedömning
är att 20 elever är en optimistisk prognos.
Kostnadsjämförelser/ alternativkostnader.

Uppskattad faktisk lokalkostnad
Inriktningen har en hög lokalkostnad per elev. Detta beroende på behovet av en produktionsstudio, men även blockläsningen i gymnasiegemensamma ämnen är kostnadsdrivande. I kolumnen
”Korrigerad” i tabellen ovan visas kostnader beräknade med utgångspunkt från den faktiska lokalkostnaden (istället för den genomsnittliga). Den faktiska lokalkostnaden redovisas i tabellen
nedan.
Program

ESEST

Lokalyta, m2

1 904

Elever, antal

52

2

m /elev
kr/elev
Tillägg gem ytor
Summa, kr/elev

37
32 695
5 808
38 503

Sam arbete m ed branschen

Gästlärarsystem och samarbetet med bransch och högskola.
Organisatoriska lösningars (effektiviseringar) påverkan på kvaliteten

Parallellt med detta pågår en utredning om hur samverkan mellan utbildningar med film- och tvproduktion kan samverka omkring personal, lokaler och utrusning. I nuläget finns förslag om att
utöka samverkan omkring tv-studion samt att vissa delar av gymnasieutbildningen kan förläggas
till Fårösund. Däremot finns stora svårigheter att kortsiktigt hitta lösningar som sänker lokalkostnaderna. Delar av gymnasieutbildningen förlagd till Fårösund frilägger inga lokaler i Visby.
Ekonomiska konsekvenser vid en avveckling

Vilka konsekvenser som uppstår om inriktningen avvecklas är svårt att med säkerhet få fram eftersom alternativkalkyler bygger på antaganden. Utöver att utbildningen tappar intäkter från
andra kommuner är det en fråga om vad gotländska ungdomar skulle välja istället. En hypotes, i
detta fall, kan vara att 20 procent söker sig till annan kommun, 20 procent söker friskola på Gotland och att övriga elever söker sig till andra utbildningar i den kommunala gymnasieskolan. Eftersom antalet elever per årskurs som beräknas söka andra befintliga utbildningar endast är 3,
antas att ingen kostnad för organisationsförändring uppstår. Exempel på sådana utbildningar kan
vara andra inriktningar på Estetiska programmet eller Samhällsvetenskapsprogrammets medieinriktning. Om 3 elever per årskurs fyller på andra program i befintlig organisation blir marginalkostnaden för dessa låg. En uppskattning är 12 000 kr/elev.
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Analys och förslag

De faktiska kostnader inriktningen har beskrivs i nedanstående tabell:
Kostnader
Utbildningskostnad exkl. lokalkostnad:
60 *(113 844-21 490)

5 540 000

Faktisk lokalkostn. A7 inkl. lokalvård:

930 000

Övrig lokalkostnad, justerad.

580 000

Summa

7 050 000

I kostnadsberäkningen lyfts den genomsnittliga lokalkostnaden, 21 490 kr/elev, bort från grundbidraget för att sedan ersättas med den faktiska lokalkostnaden.
Intäkter från andra kommuner beräknas enl. nedan:
Intäkter
Elever från annan kommun:
45 * 108 325
Summa

4 875 000
4 875 000

Nettokostnaden för Region Gotland är alltså:
Nettokostnad Gotland
Kostnader

7 050 000

Intäkter

4 875 000

Nettokostnad

2 175 000

Detta kan vid 15 gotländska elever utryckas som 145 000 kr/elev.
Om inriktningen lades ner skulle alternativkostnader uppstå enl. nedan:
Alternativkostnad
Gotländska elever till annat eget
program:
9 * 12 000

110 000

Till friskola på Gotland:
3 * 108 325

325 000

Till skola annan kommun:
3 * 108 325
+
ev. inack.
3 * 18 000

380 000

Summa

815 000

Alternativkostnaden kan utryckas som ca: 54 000 kr/elev. Med detta utfall skulle en helt genomförd (efter två år) avveckling av inriktningen innebära en besparing motsvarande drygt 1,3
mkr/år. Om antalet elever från annan kommun blir lägre, t.ex. 36, med bibehållna 15 gotländska
elever, blir, om inga organisatoriska eller andra åtgärder vidtas, besparingen drygt 2,3 mkr/år.
Nettokostnaden för Region Gotland påverkas alltså mycket när antalet elever från annan kommun minskar.
Utbildningens betydelse för regionen
Genus (eventuella besluts betydelse för pojkar och/ eller flickor)

24

12-10-11

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Framtida utbud
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Investeringsbehov?

Behov av reinvesteringar i tv-studion.
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Estetiska programmet (Musik)
Inriktningar:
- Bild- och formgivning
- Estetik och media
- Musik
- Teater
- Dans

Sökandebild 2012:
Totalt antal 1:a-handssökande:

15

varav
Kvinnor:

9

Män:

Behöriga:

6

Obehöriga:

14

1

Antagning 2012:
Antagna:

Antal platser:

13

varav
Kvinnor:

8

13
Män:

1:a-hand:

5

Annan kommun:

12

0

Sammanfattande bedömning och förslag
I kombination med inriktningarna bild och formgivning samt dans erbjuds 18 platser. Om samverkan med ett annat högskoleförberedande program sker måste antalet platser 2013 begränsas
till 12.

Prognostiserad organisation och prognostiserade kostnader (3 år)
Utgångspunkten är årskurs 1 hösten 2013 och förväntade antagning de två nästkommande åren
Kostnad (kr/elev)

ESMUS

Antal elever per årskurs

14

Antal elever tre årskurser

42

Lärartjänster

4,0

Lärarkostnad tre årskurser
Programanslag

51 675
3 415

Not

Skolans övriga kostnader

19 154

Programkostnad

74 244

Programpeng 2012

82 572

Differens mot programpeng 2012

-8 328

Avvikelse (%)

-10,1
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Tjänster och elever

Analys och förslag

ESMUS

Elever per lärartjänst

10,5

Antal lärare på 100 elever

Kostnad (kr/elev)

Framtida utbud

12-10-11

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

9,5

ESMUS

Programkostnad

74 244

Fast IT-kostnad

2 738

Elevvård

1 539

Måltider

4 613

Lokaler

Korrigerad

21 490

32 859

Administration

3 449

3 824

Mervärdesskatt

6 898

7 648

114 972

127 465

111 900

111 900

3 072

15 565

2,7

13,9

Grundbidrag
Riksprislista
Differens mot riksprislista
Avvikelse (%)
Not

Personalkostnader 10 236, Administration 6 699 kr,
gymnasiegemensamt 1 319 k r och allokering 900 kr.
Beräkningarna exkluderar 50 utbildningsplatser avseende
interkommunala ersättningar till ett värde av 3 065 kr/elev.

Analys och överväganden
Bedöm ning av elevprognosen

Ett minska söktryck i år ledde till att antalet platser reducerades från 22 till 12. En prognos med
en antagning av 12-15 elever även fortsättningsvis känns realistiskt.
Kostnadsjämförelser/ alternativkostnader.

Utifrån den prognos som gjorts (inklusive anpassning av organisationen) bär programmet inte
sina egna kostnader med nuvarande programpeng (- 1 446 kr. per elev). Programmets kostnad
överstiger riksprislistan med 13 812 kr./per elev. Antalet elever per elev 100 elever är 11,4 vilket
är högt för ett högskoleförberedande program.
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Analys och förslag

Uppskattad faktisk lokalkostnad
Den faktiska lokalkostnaden per elev är beräknad på 56 elever. I en organisation med 42 elever,
med bibehållen lokalyta, blir kostnaden per elev högre. I kolumnen ”Korrigerad” i tabellen ovan
visas kostnader beräknade med utgångspunkt från den faktiska lokalkostnaden (istället för den
genomsnittliga). Den faktiska lokalkostnaden redovisas i tabellen nedan.
Program

ESMUS
2

1 696

Elever, antal

56

Lokalyta, m
2

m /elev
kr/elev
Tillägg gem. ytor
Summa, kr/elev

30
27 051
5 808
32 859

Organisatoriska lösningars (effektiviseringar) påverkan på kvaliteten

Organisation för gymnasiegemensamma ämnen se Bildinriktningen. För att få ner kostnaderna
ytterligare har skolan i uppdrag att utveckla samarbetet med Kulturskolan. Skolan har innevarande budgetår genomfört ett beting och sparat 20 procent på instrumentalundervisningen.
Utbildningens betydelse för regionen
Genus (eventuella besluts betydelse för pojkar och/ eller flickor)
Investeringsbehov?
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Estetiska programmet (Teater)
Inriktningar:
- Bild- och formgivning
- Estetik och media
- Musik
- Teater
- Dans

Sökandebild 2012:
Totalt antal 1:a-handssökande:

-

varav
Kvinnor:

-

Män:

Behöriga:

-

Obehöriga:

-

-

Antagning 2012:
Antagna:

Antal platser:

-

varav
Kvinnor:

-

Män:

1:a-hand:

-

Annan kommun:

-

-

Sammanfattande bedömning och förslag
Det är förvaltningens bedömning att programmet inte kan erbjudas med den interkommunala
ersättning som Skolverket fastställt. Dessutom innebär erbjudandet av teater något nytt i en situation där utbildningsutbudet skall reduceras. Förslaget är att inte starta programmet.

Prognostiserad organisation och prognostiserade kostnader (3 år)
Utgångspunkten är årskurs 1 hösten 2013 och förväntade antagning de två nästkommande åren
Kostnad (kr/elev)

ESTEA

Antal elever per årskurs

12

Antal elever tre årskurser

36

Lärartjänster

2,8

Lärarkostnad tre årskurser
Programanslag

44 364
8 000

Not

Skolans övriga kostnader

19 154

Programkostnad

71 518

Programpeng 2012

67 908

Differens mot programpeng 2012
Avvikelse (%)

3 610
5,3
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ESTEA

Elever per lärartjänst

12,9

Antal lärare på 100 elever

Kostnad (kr/elev)

7,8

ESTEA

Programkostnad

71 518

Fast IT-kostnad

2 738

Elevvård

1 539

Måltider

4 613

Lokaler

21 490

Administration

3 359

Mervärdesskatt

6 719

Grundbidrag

Framtida utbud

111 976

Beslut interkommunal ersättning

90 931

Differens

21 045

Avvikelse (%)

23,1

Not

Personalkostnader 10 236, Administration 6 699 kr,
gymnasiegemensamt 1 319 k r och allokering 900 kr.
Beräkningarna exkluderar 50 utbildningsplatser avseende
interkommunala ersättningar till ett värde av 3 065 kr/elev.

Analys och överväganden
Bedöm ning av elevprognosen

Teaterinriktningen erbjöds som ny inriktning inför hösten 2012. Utbildningen hade 5 behöriga
sökande när eleverna gjorde sina preliminära val. Med det låga söktrycket som utgångspunkt valde gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att inte starta utbildningen. Efter det har utbildningen Skolverket godkänt utbildningen som spetsutbildning för cirka 12 elever per årskurs dock inte
fler än totalt 36 för tre årskurser.
Kostnadsjämförelser/ alternativkostnader.

I ansökan om spetsutbildning angavs kostnaden för att driva inriktningen till 109 35 kr per elev. I
beslutet sänkte Skolverket den interkommunala ersättningen (som andra kommuner skall betala
till Region Gotland) till 90 931 kr. Det är skolans och förvaltningens bedömning att inriktningen
inte kan drivas med en så låg programpeng. Utbildningschefen kommer med anledning av detta
att tillskriva Skolverket och begära en förklaring.
Sam arbete m ed branschen

Samarbete med gästlärare och teaterhögskolan.
Organisatoriska lösningars (effektiviseringar) påverkan på kvaliteten

Om teaterinriktningen erbjuds samläses gymnasiegemensamma ämnen med Estetik och media.
Möjligheten att även samläsa vissa karaktärsämnen bör undersökas.
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Analys och förslag

Utbildningens betydelse för regionen
Genus (eventuella besluts betydelse för pojkar och/ eller flickor)
Investeringsbehov?
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Fordons- och transportprogrammet
Inriktningar:
- Karosseri och lackering (lärling)
- Personbil
- Transport
- Lastbil och mobila maskiner
- Godshantering

Sökandebild 2012:
Totalt antal 1:a-handssökande:

41

varav
Kvinnor:

9

Män:

32

Behöriga:

26

Obehöriga:

15

Antagning 2012:
Antagna:

Antal platser:

27

varav
Kvinnor:

7

34
Män:

20

1:a-hand:

25

PRIV:

6 (6)

Annan kommun:

0

Sammanfattande bedömning och förslag
Antagna elever hösten 2012 var 27elever. Inför 2013 föreslås följande
Alternativ A.
14 platser på Transportinritningen och 18 platser som fördelas på följande inriktningar/lärlingsutbildningar:
- Personbil
- Lastbil och mobila maskiner (lärling om förutsättningarna finns)
Karosseri och lackering utgår (finns i dag med 1 elev) under förutsättning att Lastbil och mobila
maskiner kan anordnas som lärlingsutbildning.
Alternativ B.
Om andelen sökande är samma 2013 när elevkullarna minskar med 15 procent kan 22 elever antas. Med ett sådant scenario kan endast inriktningarna Personbil och Transport anordnas.
Förvaltningen får dessutom i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en flytt av Transportutbildningen till Lövsta.

32

Framtida utbud

12-10-11

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Analys och förslag

Prognostiserad organisation och prognostiserade kostnader (3 år)
Utgångspunkten är årskurs 1 hösten 2013 och förväntade antagning de två nästkommande åren
Kostnad (kr/elev)

FT

Antal elever per årskurs

18

Antal elever tre årskurser

54

Lärartjänster

5,2

Lärarkostnad tre årskurser

50 125

Programanslag

7 488
Not

Skolans övriga kostnader

15 154

Programkostnad

72 767

Programpeng 2012

86 904

Differens mot programpeng 2012

-14 137

Avvikelse (%)

Tjänster och elever

-16,3

FT

Elever per lärartjänst

10,5

Antal lärare på 100 elever

Kostnad (kr/elev)

9,5

FT

Programkostnad

72 767

Fast IT-kostnad

2 738

Elevvård

1 539

Måltider

4 613

Lokaler

29 494

32 933

3 664

3 778

Administration
Mervärdesskatt
Grundbidrag
Riksprislista

Korrigerad

7 329

7 555

122 144

125 923

116 500

116 500

5 644

9 423

4,8

8,1

Differens mot riksprislista
Avvikelse (%)
Not

Personalkostnader 7 233 kr, Administration 4 924 kr,
gymnasiegemensamt 887 k r och allokering 2 110 kr.
Beräkningarna exkluderar 50 utbildningsplatser avseende
interkommunala ersättningar till ett värde av 3 065 kr/elev.
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FTTRA

Antal elever per årskurs

14

Antal elever tre årskurser

42

Lärartjänster

5,2

Lärarkostnad tre årskurser

64 181

Programanslag

27 800
Not

Skolans övriga kostnader

15 154

Programkostnad

107 135

Programpeng 2012

86 904

Differens mot programpeng 2012

20 231

Avvikelse (%)

Tjänster och elever

23,3

FTTRA

Elever per lärartjänst

8,1

Antal lärare på 100 elever

Kostnad (kr/elev)

12,4

FTTRA

Programkostnad

107 135

Fast IT-kostnad

2 738

Elevvård

1 539

Måltider

4 613

Lokaler

29 494

32 933

Administration

4 797

4 911

Mervärdesskatt

9 595

9 821

159 911

163 690

141 700

141 700

18 211

21 990

12,9

15,5

Grundbidrag
Riksprislista
Differens mot riksprislista
Avvikelse (%)
Not

Korrigerad

Personalkostnader 7 233 kr, Administration 4 924 kr,

gymnasiegemensamt 887 k r och allokering 2 110 kr.
Beräkningarna exkluderar 50 utbildningsplatser avseende
interkommunala ersättningar till ett värde av 3 065 kr/elev.

Analys och överväganden
Bedöm ning av elevprognosen

Totala antalet sökande till programmet inför hösten 2012 var 41. Antal behöriga sökande endast
27 Förklaringen är att sökande till programmet i betydligt mindre omfattning än på andra program blir behöriga när de får sina slutbetyg i grundskolan. Det i sin tur medför att programmet
tar emot ett stort antal PRIV-elever (6) och elever på yrkesintroduktion (enstaka kurser). 2012
års antagning med 26 antagna indikerar att antalet platser kan behöva minskas 2013.
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Kostnadsjämförelser/ alternativkostnader.

Uppskattad faktisk lokalkostnad
Programmet har något högre faktiska lokalkostnader än genomsnittet, vilket inte är anmärkningsvärt. Vid korrigering, se tabeller ovan, framgår att transportinriktningen ligger något högt i förhållande till riksprislistan. Den faktiska lokalkostnaden redovisas i tabellen nedan.
Program

FT
2

1 823

Elever, antal

60

Lokalyta, m
2

m /elev
kr/elev
Tillägg gem. ytor
Summa, kr/elev

30
27 125
5 808
32 933

Sam arbete m ed branschen
Organisatoriska lösningars (effektiviseringar) och ev. påverkan på kvaliteten

Antagningsstopp för Lastbil och mobila maskiner innevarande läsår. Med tanke på tidigare lågt
söktryck och stora investeringsbehov bedöms lärlingsutbildning som den enda möjligheten. Möte
med branschen i början av oktober avgörande för fortsättningen.
En neddragning av antalet platser till 22 stkulle möjliggöra att gymnasiegemensamma ämnen läses
i en grupp. Med en sådan neddragning kan endast inriktningarna Personbil och Transport anordnas.
Utbildningens betydelse för regionen
Genus (eventuella besluts betydelse för pojkar och/ eller flickor)

Om samläsning med annat yrkesprogram blir aktuellt bör det vara med program som har en majoritet kvinnor (t.ex. VO).
Investeringsbehov?

Programmet har stora investeringsbehov, bl.a. behöver Transport byta lastbil bytas varje år
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Handels- och administrationsprogrammet
Inriktningar:
- Handel och service
- Administrativ service

Sökandebild 2012:
Totalt antal 1:a-handssökande:

29

varav
Kvinnor:

13

Män:

Behöriga:

16

Obehöriga:

23

6

Antagning 2012:
Antagna:

Antal platser:

22

varav
Kvinnor:

10

23
Män:

1:a-hand:

12

PRIV:

3 (3)

Annan kommun:

21

0

Sammanfattande bedömning och förslag
I prognosen anges 20 elever och tanken är samläsning med ett annat yrkesprogram. Förvaltningen föreslår 24 platser och att programmet bildar egen grupp i gymnasiegemensamma ämnen. Motivet är att vi genom nuvarande och tidigare erfarenheter vet att många elever på programmet är i
stort behov av stöd.

Prognostiserad organisation och prognostiserade kostnader (3 år)
Utgångspunkten är årskurs 1 hösten 2013 och förväntade antagning de två nästkommande åren
Kostnad (kr/elev)

HA

Antal elever per årskurs

24

Antal elever tre årskurser

72

Lärartjänster

4,4

Lärarkostnad tre årskurser
Programanslag

34 841
1 539

Not

Skolans övriga kostnader

19 154

Programkostnad

55 534

Programpeng 2012

50 999

Differens mot programpeng 2012
Avvikelse (%)

4 535
8,9
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HA

Elever per lärartjänst

16,4

Antal lärare på 100 elever

Kostnad (kr/elev)

Framtida utbud
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6,1

HA

Programkostnad

55 534

Fast IT-kostnad

2 738

Elevvård

1 539

Måltider

4 613

Lokaler

Korrigerad

21 490

15 899

Administration

2 832

2 648

Mervärdesskatt

5 665

5 296

94 411

88 267

Riksprislista

80 600

80 600

Differens mot riksprislista

13 811

7 667

17,1

9,5

Grundbidrag

Avvikelse (%)
Not

Personalkostnader 10 236, Administration 6 699 kr,
gymnasiegemensamt 1 319 k r och allokering 900 kr.
Beräkningarna exkluderar 50 utbildningsplatser avseende
interkommunala ersättningar till ett värde av 3 065 kr/elev.

Analys och överväganden
Bedöm ning av elevprognosen

Prognosen 24 kan vara i underkant. Förvaltningen prognostiserar 24 och ser det som en rimlig
grupp för programmet. En sådan organisation kan ge visst utrymme för PRIV och yrkesintroduktion.
Kostnadsjämförelser/ alternativkostnader.

Med nuvarande programpeng och planerad organisation ger programpengen ett underskott motsvarande 4 535 kr. per elev Relationen till riksprislistan är även den negativ. Lärartätheten är 6,1
lärare på 100 elever vilket är en jämförelsevis låg siffra. Kan te sig aningen anmärkningsvärt med
tanke på att många elever på programmet är i behov av särskilt stöd. Den uppskattade faktiska
lokalkostnaden understiger självkostnadskalkylens genomsnittskostnad och sänker därmed
grundbidraget så att det närmar sig riksprislistan plus 8 procent.

37

12-10-11

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Framtida utbud
Analys och förslag

Uppskattad faktisk lokalkostnad
En förhållandevis stor del av programmets differens till riksprislistan förklaras av lokalkostnaden.
I kolumnen ”Korrigerad” i tabellen ovan visas kostnader beräknade med utgångspunkt från den
faktiska lokalkostnaden (istället för den genomsnittliga). Den faktiska lokalkostnaden redovisas i
tabellen nedan.
Program

HA
2

1 028

Elever, antal

91

Lokalyta, m
2

m /elev
kr/elev
Tillägg gem. ytor
Summa, kr/elev

11
10 091
5 808
15 899

Sam arbete m ed branschen
Organisatoriska lösningars (effektiviseringar) påverkan på kvaliteten

I den ursprungliga planeringen var det tänkt att programmet skall samläsa gymnasiegemensamma
ämnen med Hotell och Turism (ca 30 elever). Då tidigare erfarenheter visar att programmet har
en stor andel ungdomar i behov av stöd kan man befara att en sådan undervisningsorganisation
leder till sämre måluppfyllelse och fler elever som misslyckas. Förvaltningen föreslår därför 24
elever och egen undervisningsgrupp i gymnasiegemensamma ämnen
Utbildningens betydelse för regionen
Genus (eventuella besluts betydelse för pojkar och/ eller flickor)
Investeringsbehov?

38

12-10-11

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Framtida utbud
Analys och förslag

Hantverksprogrammet
Inriktningar:
- Finsnickeri
- Florist
- Frisör
- Textil design
- Övriga hantverk

Sökandebild 2012:
Totalt antal 1:a-handssökande:

-

varav
Kvinnor:

-

Män:

-

Behöriga:

-

Obehöriga:

-

Antagning 2012:
Antagna:

Antal platser:

-

varav
Kvinnor:

-

Män:

-

1:a-hand:

-

PRIV:

-

Annan kommun:

-

Sammanfattande bedömning och förslag
Finsnickeri erbjuds endast om det finns realistiska förutsättningar för en lärlingsutbildning. Ingen
ny antagning på textil- och Design som utgår i och med att de sista eleverna slutar våren 2013.
Förvaltningen har i uppdrag att undersöka förutsättningarna att flytta den del av snickeriutbildningen som måste vara kvar till Lövsta (grundutbildning lärling).

Prognostiserad organisation och prognostiserade kostnader (3 år)
Ingen tabell.

Analys och överväganden
Bedöm ning av elevprognosen

Bedömningen är att en lärlingsutbildning finsnickeri kan handla om 2-4 elever.
Kostnadsjämförelser/ alternativkostnader

Kostnader för lärlingsutbildning under utredning.
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Uppskattade faktiska kostnader
Program

HV

Lokalyta, m2

828

Elever, antal

5

2

m /elev
kr/elev
Tillägg gem. ytor
Summa, kr/elev

166
186 752
5 003
191 755

Sam arbete m ed branschen

Branschen positiv till lärlingsutbildning och har beredskap att ställa upp.
Organisatoriska lösningars (effektiviseringar) påverkan på kvaliteten

Det måste finnas en skolförlagd grundutbildning innan eleverna utbildas ute i företagen. Omfattningen kommer att utarbetas i samarbete med branschen. I samband med detta kommer möjligheten att förlägga den grundläggande snickeriutbildningen till Lösta att undersökas. Om så blir
fallet kan lärarkompetens utrustning och lokaler samnyttjas mellan Finsnickeri, introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan. Alternativet Lövsta innebär dessutom att förvaltningen släpper
en lokal med hög hyra.
Utbildningens betydelse för regionen

Näringen ger uttryck för att behovet av utbildade snickare är stort nu och framöver.
Genus (eventuella besluts betydelse för pojkar och/ eller flickor)
Investeringsbehov?
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Hotell- och turismprogrammet
Inriktningar:
- Hotell och konferens
- Turism och resor

Sökandebild 2012:
Totalt antal 1:a-handssökande:

7

varav
Kvinnor:

6

Män:

Behöriga:

1

Obehöriga:

7

0

Antagning 2012:
Antagna:

Antal platser:

12

varav
Kvinnor:

11

20
Män:

1:a-hand:

1

PRIV:

0 (4)

Annan kommun:

7

1

Sammanfattande bedömning och förslag
Programmet är betydelsefullt för regionen och bör erbjudas. Eftersom det är nytt kan antalet
ungdomar som söker programmet förväntas bli fler. 20 platser erbjuds. En undre gräns för att
starta programmet är 12 elever. Endast inriktningen Hotell- och konferens erbjuds.

Prognostiserad organisation och prognostiserade kostnader (3 år)
Utgångspunkten är årskurs 1 hösten 2013 och förväntade antagning de två nästkommande åren
Kostnad (kr/elev)

HT

Antal elever per årskurs

12

Antal elever tre årskurser

36

Lärartjänster

2,5

Lärarkostnad tre årskurser
Programanslag

34 669
4 000

Not

Skolans övriga kostnader

19 154

Programkostnad

57 823

Programpeng 2012

58 079

Differens mot programpeng 2012

-256

Avvikelse (%)

-0,4

41

Tjänster och elever
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HT

Elever per lärartjänst

14,4

Antal lärare på 100 elever

Kostnad (kr/elev)
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6,9

HT

Programkostnad

57 823

Fast IT-kostnad

2 738

Elevvård

1 539

Måltider

4 613

Lokaler

Korrigerad

21 490

24 284

Administration

2 908

3 000

Mervärdesskatt

5 816

6 000

96 926

99 997

89 000

89 000

7 926

10 997

8,9

12,4

Grundbidrag
Riksprislista
Differens mot riksprislista
Avvikelse (%)
Not

Personalkostnader 10 236, Administration 6 699 kr,
gymnasiegemensamt 1 319 k r och allokering 900 kr.
Beräkningarna exkluderar 50 utbildningsplatser avseende
interkommunala ersättningar till ett värde av 3 065 kr/elev.

Analys och överväganden
Bedöm ning av elevprognosen

Hösten 2012 togs 12 elever in. Det som gör en framtida prognos aningen osäker är att endast 7
av de som antagits till utbildningen söker den i första hand. Om antagningen av behöriga är 12
finns plats för PRIV och yrkesintroduktion.
Kostnadsjämförelser/ alternativkostnader

Med prognosen 36 elever på 3 årskurser täcker nuvarande programpeng programmets kostnader.
Antalet lärare på 100 elever (6,9) är förhållandevis låg för ett yrkesprogram. Ser på den totala programkostnaden (bidraget som går till friskolor)ligger utbildningskostnaden 8,9 procent över
riksprislistan.
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Den uppskattade faktiska lokalkostnaden
Med nuvarande antal elever är den faktiska programkostnaden högre än genomsnittskostnaden
och hög jämfört med liknande program. Den faktiska kostnaden sjunker dock när programmet är
helt uppbyggt, d.v.s. elever finns i alla tre årskurser, varför kolumnen ”Korrigerad” i tabellen
ovan inte är rättvisande.
Program

HT

Lokalyta

372

Elever, antal

18

Kvm/elev

21

kr/elev

18 476

Tillägg gem. ytor
Summa, kr/elev

5 808
24 284

Sam arbete m ed branschen

För att utveckla samarbetet med branschen har ett särskilt programråd genomförts. GVN:s arbetsutskott var med på delar av mötet.
Organisatoriska lösningars (effektiviseringar) påverkan på kvaliteten

Gymnasiegemensamma ämnen läses tillsammans med andra yrkesprogram på skolan.
Utbildningens betydelse för regionen

Besöksnäringen är en strategisk bransch för regionen och företrädare för näringen ser ett stort
behov av allsidigt utbildad arbetskraft.
Genus (eventuella besluts betydelse för pojkar och/ eller flickor)

I dag är kvinnorna i majoritet.
Investeringsbehov?
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Humanistiska programmet
Inriktningar:
- Kultur
- Språk

Sökandebild 2012:
Totalt antal 1:a-handssökande:

17

varav
Kvinnor:

13

Män:

Behöriga:

4

Obehöriga:

16

1

Antagning 2012:
Antagna:

Antal platser:

14

varav
Kvinnor:

12

15
Män:

1:a-hand:

2

Annan kommun:

13

0

Sammanfattande bedömning och förslag
Trots en prognos 14 elever förslår förvaltningen 20 platser.

Prognostiserad organisation och prognostiserade kostnader (3 år)
Utgångspunkten är årskurs 1 hösten 2013 och förväntade antagning de två nästkommande åren
Kostnad (kr/elev)

HU

Antal elever per årskurs

14

Antal elever tre årskurser

42

Lärartjänster

3,1

Lärarkostnad tre årskurser
Programanslag

40 031
2 333

Not

Skolans övriga kostnader

13 790

Programkostnad

56 154

Programpeng 2012

52 802

Differens mot programpeng 2012
Avvikelse (%)

3 352
6,3
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Tjänster och elever

Framtida utbud
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vuxenutbildningsförvaltningen

Analys och förslag

HU

Elever per lärartjänst

13,5

Antal lärare på 100 elever

7,4

Kostnad (kr/elev)

HU

Programkostnad

56 154

Fast IT-kostnad

2 738

Elevvård

1 539

Måltider

4 613

Lokaler

Korrigerad

21 490

15 471

Administration

2 853

2 654

Mervärdesskatt

5 706

5 309

95 092

88 478

Riksprislista

74 300

74 300

Differens mot riksprislista

20 792

14 178

28,0

19,1

Grundbidrag

Avvikelse (%)
Not

Personalkostnader 8 681 kr, Administration 2 991 kr,
gymnasiegemensamt 1 616 k r och allokering 502 kr.
Beräkningarna exkluderar 50 utbildningsplatser avseende
interkommunala ersättningar till ett värde av 3 065 kr/elev.

Analys och överväganden
Bedöm ning av elevprognosen

Årets sökandebild indikerar att 14 – 16 elever kommer att söka programmet.
Kostnadsjämförelser/ alternativkostnader.

Utifrån gjord elevprognos och rektors planering av kommande organisation täcker inte den del av
programpengen som går till rektor programmets (- 3 352 per elev). När alla kostnader är medräknade är avvikelsen från riksprislistan 28 procent. Om hänsyn tas till den uppskattade faktiska
lokalkostnaden blir kostnaden per elev ca 6 000 kr lägre
Uppskattad faktisk lokalkostnad
En förhållandevis stor del av programmets differens till riksprislistan förklaras av den höga lokalkostnaden. I kolumnen ”Korrigerad” i tabellen ovan visas kostnader beräknade med utgångspunkt från den faktiska lokalkostnaden (istället för den genomsnittliga). Den faktiska lokalkostnaden redovisas i tabellen nedan.
Program

HU
2

325

Elever, antal

30

Lokalyta, m
2

m /elev

11

kr/elev

9 663

Tillägg gem. ytor

5 808

Summa, kr/elev

15 471
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Framtida utbud
Analys och förslag

Organisatoriska lösningars (effektiviseringar) påverkan på kvaliteten

En avveckling av kulturinriktningen kan övervägas. Om kulturinriktningen inte erbjuds sparas ca:
150 tkr. Samläsning sker med elever på SA.
Utbildningens betydelse för regionen

Det är förvaltningens bedömning att ett brett utbud av utbildning i språk är mycket väsentligt för
region Gotland och för den kommunala gymnasieskolans kompetens när det gäller språkundervisningen på andra program.
Genus (eventuella besluts betydelse för pojkar och/ eller flickor)
Investeringsbehov?
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Framtida utbud
Analys och förslag

Industritekniska programmet
Inriktningar:
- Svetsteknik
- Driftsäkerhet och underhållsteknik
- Processteknik
- Produkt och maskinteknik

Sökandebild 2012:
Totalt antal 1:a-handssökande:

-

varav
Kvinnor:

-

Män:

-

Behöriga:

-

Obehöriga:

-

Antagning 2012:
Antagna:

Antal platser:

-

varav
Kvinnor:

-

Män:

-

1:a-hand:

-

PRIV:

-

Annan kommun:

-

Sammanfattande bedömning och förslag
Innevarande läsår antagningsstopp för den skolförlagda utbildningen. Förvaltningen föreslår att
den skolförlagda utbildningen avvecklas och ersätts med en lärlingsutbildning. Möjligheterna undersöks i för tillfället i samarbete med branschen.
Förvaltningen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna att samla all svetsutbildning på ett
ställe.

Prognostiserad organisation och prognostiserade kostnader (3 år)
Kostnaden för en lärlingsutbildning måste utredas efter det att det klarlagts att förutsättningar
finns för en sådan.

Analys och överväganden
Bedöm ning av elevprognosen

2-4 elever i en lärlingsutbildning.
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Kostnadsjämförelser/ alternativkostnader.

Uppskattade faktiska lokalkostnader
Program

IN
2

681

Elever, antal

9

Lokalyta, m
2

m /elev
kr/elev
Tillägg gem. ytor
Summa, kr/elev

76
85 408
5 003
90 411

Sam arbete m ed branschen

Branschen har inbjudits till överläggningar, men endast en branschrepresentant har hörsammat
inbjudan. Nordkalk har efter detta visat intresse och rektor har i uppdrag att anordna ett möte.
Organisatoriska lösningars (effektiviseringar) påverkan på kvaliteten

Få sökande de senaste åren gör att lärlingsutbildning är det enda alternativet. Lokalen och lärarkompetensen används också av Sjöfart, Fastighet och Yrkeshögskolan. Utbildningen har också en
cad-maskin som används av andra utbildningar.
Utbildningens betydelse för regionen

Om industriprogrammet svets läggs ner försvinner möjligheterna at få utbildningen på Gotland.
Gäller såväl vuxna som ungdomar.
Genus (eventuella besluts betydelse för pojkar och/ eller flickor)
Investeringsbehov?
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Framtida utbud
Analys och förslag

Naturbruksprogrammet
Inriktningar:
- Djur
- Lantbruk
- Skog
- Trädgård

Sökandebild 2012:
Totalt antal 1:a-handssökande:

13

varav
Kvinnor:

8

Män:

5

Behöriga:

Obehöriga:

10

3

Antagning 2012:
Antagna:

Antal platser:

10

varav
Kvinnor:

6

20
Män:

4

1:a-hand:

PRIV:

3 (4)

Annan kommun:

10

0

Sammanfattande bedömning och förslag
Programmet erbjuds och 12 antagna elever är ett minimum för en långsiktig verksamhet.

Prognostiserad organisation och prognostiserade kostnader (3 år)
Utgångspunkten är årskurs 1 hösten 2013 och förväntade antagning de två nästkommande åren
Tjänster och elever
Elever per lärartjänst
Antal lärare på 100 elever

NB
5,4
18,6
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Kostnad (kr/elev)

Analys och förslag

NB

Programkostnad

94 974

Fast IT-kostnad

2 738

Elevvård

1 539

Måltider

7 000

Lokaler

49 732

Administration

5 142

Mervärdesskatt

10 285

Grundbidrag

Framtida utbud

171 410

Riksprislista

189 400

Differens mot riksprislista

-17 990

Avvikelse (%)

-9,5

Not

Personalkostnader 7 233 kr, Administration 4 924 kr,
gymnasiegemensamt 887 k r och allokering 2 110 kr.
Beräkningarna exkluderar 50 utbildningsplatser avseende
interkommunala ersättningar till ett värde av 3 065 kr/elev.
Riksprislista Djur 151 400 kr, lantbruk 189 400 kr,
trädgård 160 700 kr.

Analys och överväganden
Bedöm ning av elevprognosen

I år antogs 10 elever till Naturbruksprogrammets 20 platser. 12 platser bedöms som realistiskt
och en miniminivå om programmet skall kunna erbjudas långsiktigt.
Kostnadsjämförelser/ alternativkostnader.

Programkostnaden som ligger under rektor är svår att identifiera. Den totala programkostnaden
understiger riksprislistan med 17 990 kr per elev.
Sam arbete m ed branschen

Stort engagemang i naturbruksutbildningen och näringen kommer troligen inte att acceptera ett
antagningsstopp på programmet. Skolan behöver branschens stöd att så att de kan berätta om att
arbetsmarknaden inom de gröna näringarna växer och att det finns en ökande arbetsmarknad
även för de som inte har möjlighet att bli egenföretagare. Regionledningen har tillsatt en särskild
utredning för att se över all verksamhet på Lövsta. Mer av karaktärsämneskurserna i årskurs 2-3
borde kunna förläggas som APL.
Organisatoriska lösningars (effektiviseringar) påverkan på kvaliteten

Samläsning med andra gymnasieprogram nödvändigt med så få elever som i dag, men möjligheterna begränsas av busstiderna från Lövsta till Visby. Samläsning måste ske hela dagar eller alternativt förmiddagar. Vissa kurser läses i b-form, men en sådan ordning är svårare att genomföra i
GY11.
Utbildningens betydelse för regionen

De gröna näringarna ser utbildningen som mycket viktig.
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Genus (eventuella besluts betydelse för pojkar och/ eller flickor)
Investeringsbehov?
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Framtida utbud
Analys och förslag

Naturvetenskapsprogrammet
Inriktningar:
- Naturvetenskap
- Naturvetenskap och samhälle

Sökandebild 2012:
Totalt antal 1:a-handssökande:

53

varav
Kvinnor:

29

Män:

Behöriga:

24

Obehöriga:

49

4

Antagning 2012:
Antagna:

Antal platser:

51

varav
Kvinnor:

28

60
Män:

1:a-hand:

23

Annan kommun:

49

0

Sammanfattande bedömning och förslag
Programmet erbjuds med 45 platser och förutsätter samläsning med Teknikprogrammet. Inriktningen Naturvetenskap och samhälle erbjuds inte (erbjuds i dag). En beredskap för fler sökande
bör finnas.
Utgångspunkten är årskurs 1 hösten 2013 och förväntade antagning de två nästkommande åren
Kostnad (kr/elev)

NA

Antal elever per årskurs

45

Antal elever tre årskurser

135

Lärartjänster

8,5

Lärarkostnad tre årskurser
Programanslag

33 924
2 956

Not

Skolans övriga kostnader

15 154

Programkostnad

52 034

Programpeng 2012

57 111

Differens mot programpeng 2012

-5 077

Avvikelse (%)

-8,9
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NA

Elever per lärartjänst

16,0

Antal lärare på 100 elever

6,3

Kostnad (kr/elev)

NA

Programkostnad

52 034

Fast IT-kostnad

2 738

Elevvård

1 539

Måltider

4 613

Lokaler

Korrigerad

21 490

19 232

Administration

2 717

2 643

Mervärdesskatt

5 434

5 285

90 565

88 083

Riksprislista

78 400

78 400

Differens mot riksprislista

12 165

9 683

15,5

12,4

Grundbidrag

Avvikelse (%)
Not

Personalkostnader 7 233 kr, Administration 4 924 kr,
gymnasiegemensamt 887 k r och allokering 2 110 kr.
Beräkningarna exkluderar 50 utbildningsplatser avseende
interkommunala ersättningar till ett värde av 3 065 kr/elev.

Analys och överväganden
Bedöm ning av elevprognosen

Prognosen 45 elever som grundar sig på kommande elevminskningar och årets antagning kan
vara i underkant. Oklarheter om programmets lokalisering inför hösten 2012 kan ha påverkat
sökandebilden.
Kostnadsjämförelser/ alternativkostnader

Den del av programpengen som delas ut till rektor täcker med dagens programpeng programmets
kostnader (plus 5 077). Med hänsyn taget till alla kostnader överstiger grundbidraget riksprislistan
med 12 165 kr.’
Uppskattad faktisk lokalkostnad
En viss del av programmets differens till riksprislistan förklaras av den höga lokalkostnaden. I
kolumnen ”Korrigerad” i tabellen ovan visas kostnader beräknade med utgångspunkt från den
faktiska lokalkostnaden (istället för den genomsnittliga). Den faktiska lokalkostnaden redovisas i
tabellen nedan.
Program

NA
2

2 901

Elever, antal

193

Lokalyta, m
2

m /elev
kr/elev
Tillägg gem. ytor
Summa, kr/elev

15
13 424
5 808
19 232

53

12-10-11

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
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Sam arbete m ed branschen
Organisatoriska lösningars (effektiviseringar) påverkan på kvaliteten

En antagning av 45 elever kräver samordning med TE och det i sin tur kräver samlokalisering.
En minimigräns för att anordna två klasser på NA bör vara 54 elever. Understiger antalet behöriga sökande 45 bör en antagning av 32 elever övervägas.
På programmet erbjuds den särskilda varianten musik (se SA). Skolledningen på CPG gör bedömningen att elever som väljer den särskilda varianten får svårt att nå de särskilda behörigheter
som högskolorna kräver. Musikkurserna ”tar plats” på bekostnad av behörighetskurserna.
Utbildningens betydelse för regionen
Genus (eventuella besluts betydelse för pojkar och/ eller flickor)
Investeringsbehov?
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Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Inriktningar:
- Bageri och konditori
- Kök och servering
- Färskvaror, delikatesser och catering

Sökandebild 2012:
Totalt antal 1:a-handssökande:

25

varav
Kvinnor:

15

Män:

Behöriga:

10

Obehöriga:

20

5

Antagning 2012:
Antagna:

Antal platser:

20

varav
Kvinnor:

13

26
Män:

1:a-hand:

7

PRIV:

3 (4)

Annan kommun:

18

0

Sammanfattande bedömning och förslag
16 platser innebär samläsning med ett annat yrkesprogram och gruppen riskera bli stor. Tidigare
har programmet haft en del elever i behov av särskilt stöd, men hypotesen är att en minskad antagning minskar detta behov. Rektor har i uppdrag att redovisa möjligheten att erbjuda två inriktningar med endast 16 elever.

Prognostiserad organisation och prognostiserade kostnader (3 år)
Utgångspunkten är årskurs 1 hösten 2013 och förväntade antagning de två nästkommande åren
Kostnad (kr/elev)

RL

Antal elever per årskurs

16

Antal elever tre årskurser

48

Lärartjänster

3,5

Lärarkostnad tre årskurser
Programanslag

38 101
4 686

Not

Skolans övriga kostnader

19 154

Programkostnad

61 941

Programpeng 2012

61 229

Differens mot programpeng 2012

712

Avvikelse (%)

1,2
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RL

Elever per lärartjänst

13,7

Antal lärare på 100 elever

7,3

Kostnad (kr/elev)

RL

Programkostnad

61 941

Fast IT-kostnad

2 738

Elevvård

1 539

Måltider

4 613

Lokaler

21 490

30 851

Administration

3 044

3 352

Mervärdesskatt

6 087

6 704

101 452

111 739

108 000

108 000

-6 548

3 739

-6,1

3,5

Grundbidrag
Riksprislista
Differens mot riksprislista
Avvikelse (%)

Korrigerad

Not

Personalkostnader 10 236, Administration 6 699 kr,
gymnasiegemensamt 1 319 k r och allokering 900 kr.
Beräkningarna exkluderar 50 utbildningsplatser avseende
interkommunala ersättningar till ett värde av 3 065 kr/elev.

Analys och överväganden
Bedöm ning av elevprognosen

Inför årets antagning minskade antalet sökande kraftig. Anpassningen till 16 elever görs för att
möjliggöra samläsning med andra yrkesprogram. Långsiktigt är 16 elever realistiskt.
Kostnadsjämförelser/ alternativkostnader.

Programmet bär inte sina egna kostnader med nuvarande programpeng. Det totala grundbidraget
är dock lägre än riksprislistan även när en uppskrivning av den del som går till skolan gjorts.
Uppskattade faktiska lokalkostnader
Programmet har något högre faktiska lokalkostnader än genomsnittet, vilket inte är anmärkningsvärt. Vid korrigering, se tabell ovan, framgår att avvikelsen ändå stannar inom riksprislistan + 8
%. Den faktiska lokalkostnaden redovisas i tabellen nedan.
Program

RL

Lokalyta, m2

1 907

Elever, antal

68

2

m /elev
kr/elev
Tillägg gem. ytor
Summa, kr/elev

28
25 043
5 808
30 851
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Framtida utbud
Analys och förslag

Sam arbete m ed branschen
Organisatoriska lösningars (effektiviseringar) påverkan på kvaliteten

16 elever och samläsning med annat yrkesprogram kan få negativa konsekvenser för kvaliteten
eftersom det finns en förhållandevis stor andel elever i behov av särskilt stöd på i gymnasieämnen
på våra yrkesprogram.
Utbildningens betydelse för regionen
Genus (eventuella besluts betydelse för pojkar och/ eller flickor)
Investeringsbehov?
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Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktningar:
- Beteendevetenskap
- Medier, information och kommunikation
- Samhällsvetenskap

Sökandebild 2012:
Totalt antal 1:a-handssökande:

116

varav
Kvinnor:

76

Män:

Behöriga:

40

Obehöriga:

113

3

Antagning 2012:
Antagna:

Antal platser:

110

varav
Kvinnor:

72

112
Män:

1:a-hand:

38

Annan kommun:

105

0

Sammanfattande bedömning och förslag
Programmet kan med antagning av 96 elever anordna alla tre inriktningar som också är någorlunda jämt efterfrågade. Den nationella idrottsutbildningen är en frivillig verksamhet som är relativt
kostsam Med anledning av detta och med tanke på att det hittills inte varit möjligt att fylla en
klass med elever föreslår förvaltningen att den nationella idrottsutbildningen men också den lokala varianten avvecklas (besparing ca 1,2 miljoner).

Prognostiserad organisation och prognostiserade kostnader (3 år)
Utgångspunkten är årskurs 1 hösten 2013 och förväntade antagning de två nästkommande åren
Kostnad (kr/elev)

SA

Antal elever per årskurs

96

Antal elever tre årskurser
Lärartjänster

288
19,0

Lärarkostnad tre årskurser
Programanslag

35 324
2 439

Not

Skolans övriga kostnader

13 790

Programkostnad

51 553

Programpeng 2012

52 802

Differens mot programpeng 2012

-1 249

Avvikelse (%)

-2,4
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SA

Elever per lärartjänst

15,2

Antal lärare på 100 elever

Kostnad (kr/elev)

Framtida utbud
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6,6

SA

Programkostnad

51 553

Fast IT-kostnad

2 738

Elevvård

1 539

Måltider

4 613

Lokaler

21 490

15 480

2 701

2 503

Administration
Mervärdesskatt

Korrigerad

5 402

5 006

90 036

83 431

Riksprislista

73 200

73 200

Differens mot riksprislista

16 836

10 231

23,0

14,0

Grundbidrag

Avvikelse (%)
Not

Personalkostnader 8 681 kr, Administration 2 991 kr,
gymnasiegemensamt 1 616 k r och allokering 502 kr.
Beräkningarna exkluderar 50 utbildningsplatser avseende
interkommunala ersättningar till ett värde av 3 065 kr/elev.

Analys och överväganden
Bedöm ning av elevprognosen

Programmet hade hösten 2012 113 behöriga sökande och 110 elever togs in. 96 elever bedöms
som realistiskt.
Kostnadsjämförelser/ alternativkostnader.

Det bidrag som går ut till rektor täcker i med gjord prognos och anpassad organisation i stort
programmets kostnader. Som för många andra program är det lokalkostnaden som gör att
grundbidraget ligger över riksprislistan. I dag är det idrottsklassen som står för en förhållandevis
stor del av programmets underskott. Den uppskattade faktiska programkostnaden avviker kraftigt
från genomsnittskostnaden.
Uppskattad faktisk lokalkostnad
En förhållandevis stor del av programmets differens till riksprislistan förklaras av den höga lokalkostnaden. I kolumnen ”Korrigerad” i tabellen ovan visas kostnader beräknade med utgångspunkt från den faktiska lokalkostnaden (istället för den genomsnittliga). Den faktiska lokalkostnaden redovisas i tabellen nedan.
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Analys och förslag

SA
2

3 509

Elever, antal

324

Lokalyta, m

Framtida utbud

m2/elev

11

kr/elev

9 672

Tillägg gem. ytor

5 808

Summa, kr/elev

15 480

Organisatoriska lösningars (effektiviseringar) påverkan på kvaliteten

Nationell idrottsutbildning (NIU)
Årskurs 1 på Samhällsvetenskapliga programmet (SA) kostar ca 750 tkr (helår). Då har endast
hänsyn tagits till personalkostnader. Utöver detta tillkommer läroböcker, datorer m.m. 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 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 det politiska beslutet att anordna NIU togs var den ekonomiska brytpunkten för att ha en särskild idrottsklass minst 25 elever. Den 15 september innevarande läsår var det 17 elever i årskurs 1 och 14 elever i årskurs 2. Med dessa elevtal beräknas den
ökade kostnaden för att anordna NIU i egen klass till ca 550 tkr per årskurs (alternativet hade
varit samläsning med andra elever som läser SA). Den totala merkostnaden för två separata idrottsklasser blir ca 3,3 mkr. för 3 år. Merkostnaden per elev blir då 32 352 kr per elev och år (beräknat på 17 elever).
Utöver själva skolkostnaden tillkommer kostnader för instruktörer på 586 tkr (plus begäran om
ytterligare 206 tkr.) och en tjänst som samordnare/utbildare på ca 450 tkr. Instruktörsbidraget
ingår i GVN:s ram och kostnaden för en samordnare tas från skolornas programpeng. Resursen
används också för de idrotter som ingår i den lokala profilen.
Särskild variant musik
SA, HU och NA erbjuder tillsammans särskild variant i musik. Kostnaden för detta är sammantaget 300 tkr och för SA ca 150 tkr. Med tanke på att det estetiska programmets musikinriktning
fått färre sökande bör det göras en bedömning av om en nedläggning särskilda varianten musik
ökar söktrycket på musikinriktningen.
Utbildningens betydelse för regionen
Genus (eventuella besluts betydelse för pojkar och/ eller flickor)
Investeringsbehov?
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Sjöfartsutbildningen
Inriktningar:
- Däck
- Maskin

Sökandebild 2012:
Totalt antal 1:a-handssökande:

11

varav
Kvinnor:

2

Män:

Behöriga:

9

Obehöriga:

10

1

Antagning 2012:
Antagna:

Antal platser:

8

varav
Kvinnor:

1

8
Män:

1:a-hand:

7

PRIV:

-

Annan kommun:

8

1

Sammanfattande bedömning och förslag
Utbildning har för lågt söktryck och intresset från utomlänselever att söka utbildningen är nästintill obefintlig. Detta medför att utbildningen är dyr för region Gotland (se analys och överväganden). Förvaltningen föreslår med anledning av detta att utbildningen avvecklas.

Prognostiserad organisation och prognostiserade kostnader (3 år)
Utgångspunkten är årskurs 1 hösten 2012 och förväntade antagning de två nästkommande åren
Kostnad (kr/elev)

SF

Antal elever per årskurs

8

Antal elever tre årskurser

24

Lärartjänster

2,7

Lärarkostnad tre årskurser

58 591

Programanslag

29 121
Not

Skolans övriga kostnader

15 154

Programkostnad

102 866

Programpeng 2012

81 903

Differens mot programpeng 2012

20 963

Avvikelse (%)

Tjänster och elever
Elever per lärartjänst

25,6

SF
8,9
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Antal lärare på 100 elever

11,3

Kostnad (kr/elev)

SF

Programkostnad

102 866

Fast IT-kostnad

2 738

Elevvård

1 539

Måltider

4 613

Lokaler

29 494

31 015

Administration

4 657

4 707

Mervärdesskatt

9 313

9 413

155 220

156 891

122 488

122 488

32 732

34 403

26,7

28,1

Grundbidrag
Beslut interkommunal ersättning
Differens
Avvikelse (%)

Korrigerad

Not

Personalkostnader 7 233 kr, Administration 4 924 kr,
gymnasiegemensamt 887 k r och allokering 2 110 kr.
Beräkningarna exkluderar 50 utbildningsplatser avseende
interkommunala ersättningar till ett värde av 3 065 kr/elev.

Analys och överväganden
Bedöm ning av elevprognosen

En realistisk bedömning är max 8 elever och inte som tidigare föreslagits 16. Det är förvaltningens bedömning att utbildning är för kostsam med 8 elever.
Kostnadsjämförelser/ alternativkostnader.

Kostnaden per elev med 8 elever beräknas till 155 220 kr, per elev. Med dagens programpeng och
tänkt organisation täcker inte intäkterna från programpengen utbildningens kostnader. Med tanke
på Skolverkets beslut om interkommunal ersättning får dessutom regionen kompensera eventuella utomlänselever med ca 32 732 kr per elev. Det totala underskottet om det av Skolverket fastställda bidraget används, med 24 i elever i verksamheten, är 785 568 kr.
Uppskattade faktiska lokalkostnader
Program

SF

Lokalyta, m2

646

Elever, antal

28

2

m /elev
kr/elev
Tillägg gem. ytor
Summa, kr/elev

23
26 012
5 003
31 015

Sam arbete m ed branschen (AP L med kvalitet)

Tillgången av APL platser är begränsade på grund av utflaggning och rederinäringens satsning på
sjöbefäl. Utbildningen har ett nära samarbete med Destination Gotland som tidigare bidraget
med ett ekonomiskt stöd. Möjligheterna till ekonomiskt stöd vid en antagning av 8 elever undersöks under oktober månad.
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Organisatoriska lösningars (effektiviseringar) påverkan på kvaliteten

Gymnasiegemensamma ämnen läses tillsammans med elever på andra yrkesprogram. Då SF har
en stor andel APL och en del resor är det svårt att få till andra samläsningsgrupper.
Utbildningens betydelse för regionen

Utbildningen bedöms av rederinäringen ha stor betydelse för regionen.
Ekonomiska konsekvenser vid en avveckling

Vilka konsekvenser som uppstår om utbildningen avvecklas är svårt att med säkerhet få fram
eftersom alternativkalkyler bygger på antaganden. Utöver att utbildningen tappar intäkter från
andra kommuner är det en fråga om vad gotländska ungdomar skulle välja istället. En hypotes, i
detta fall, kan vara att 8 av 21 söker sig till motsvarande utbildning i annan kommun, 2 söker
friskola på Gotland och att övriga 11 elever söker sig till andra utbildningar i den kommunala
gymnasieskolan. Eftersom antalet elever per årskurs som beräknas söka andra befintliga utbildningar endast är mindre än 4, antas att ingen kostnad för organisationsförändring uppstår. Om 34 elever per årskurs fyller på andra program i befintlig organisation blir marginalkostnaden för
dessa låg. En uppskattning är 12 000 kr/elev.
De faktiska kostnader inriktningen har beskrivs i nedanstående tabell:
Kostnader
Utbildningskostnad exkl. lokalkostnad:
24 *(155 220 - 29 490)
Faktisk lokalkostnad, justerad:
Summa

3 015 000
730 000
3 745 000

I kostnadsberäkningen lyfts den genomsnittliga lokalkostnaden, 29 490 kr/elev, bort från grundbidraget för att sedan ersättas med den faktiska lokalkostnaden som justerats så att inte andelen
gemensamt ingår.
Intäkter från andra kommuner beräknas enl. nedan:
Intäkter
Elever från annan kommun:
3 * 122 488
Summa

370 000
370 000

Nettokostnaden för Region Gotland är alltså:
Nettokostnad Gotland
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

3 745 000
370 000
3 375 000
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Detta kan vid 21 gotländska elever utryckas som 161 000 kr/elev.
Om inriktningen lades ner skulle alternativkostnader uppstå enl. nedan:
Alternativkostnad
Gotländska elever till annat eget
program:
11 * 12 000

132 000

Till friskola på Gotland:
2 * 122 488

245 000

Till skola annan kommun:
8 * 122 488
+
ev. inack.
8 * 18 000
Summa

1 125 000
1 502 000

Alternativkostnaden kan utryckas som ca: 71 500 kr/elev. Med detta utfall skulle en helt genomförd (efter två år) avveckling av inriktningen innebära en besparing på drygt 1,8 mkr/år.
Genus (eventuella besluts betydelse för pojkar och/ eller flickor)

Utbildningen attraherar i första hand pojkar. Kan man tänka sig särskilda insatser för att få fler
flickor att söka programmet?
Investeringsbehov?
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Teknikprogrammet
Inriktningar:
- Design och produktutveckling
- Informations- och medieteknik
- Produktionsteknik
- Samhällsbyggande och miljö
- Teknikvetenskap

Sökandebild 2012:
Totalt antal 1:a-handssökande:

48

varav
Kvinnor:

7

Män:

Behöriga:

41

Obehöriga:

45

3

Antagning 2012:
Antagna:

Antal platser:

46

varav
Kvinnor:

6

60
Män:

1:a-hand:

40

Annan kommun:

44

0

Sammanfattande bedömning och förslag
Programmet erbjuds med 45 antagningsplatser, vilket förutsätter samläsning med NA. Brytpunkt
för två grupper inom Teknikprogrammet 55 elever.

Prognostiserad organisation och prognostiserade kostnader (3 år)
Utgångspunkten är årskurs 1 hösten 2012 och förväntade antagning de två nästkommande åren
Kostnad (kr/elev)

TE

Antal elever per årskurs

45

Antal elever tre årskurser

135

Lärartjänster

8,5

Lärarkostnad tre årskurser
Programanslag

33 924
2 547

Not

Skolans övriga kostnader

15 154

Programkostnad

51 625

Programpeng 2012

61 498

Differens mot programpeng 2012

-9 873

Avvikelse (%)

-16,1
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Tjänster och elever

TE

Elever per lärartjänst

16,0

Antal lärare på 100 elever

6,3

Kostnad (kr/elev)

TE

Programkostnad

51 625

Fast IT-kostnad

2 738

Elevvård

1 539

Måltider

4 613

Lokaler

Korrigerad

29 494

15 414

Administration

2 967

2 503

Mervärdesskatt

5 935

5 006

98 911

83 438

Riksprislista

86 600

86 600

Differens mot riksprislista

12 311

-3 162

14,2

-3,7

Grundbidrag

Avvikelse (%)
Not

Personalkostnader 7 233 kr, Administration 4 924 kr,
gymnasiegemensamt 887 k r och allokering 2 110 kr.
Beräkningarna exkluderar 50 utbildningsplatser avseende
interkommunala ersättningar till ett värde av 3 065 kr/elev.

Analys och överväganden
Bedöm ning av elevprognosen

46 elever antogs hösten 2012 och 45 elever en realistisk bedömning.
Kostnadsjämförelser/ alternativkostnader.

Den programpeng som i dag går ut till rektor ger ett överskott 9 873 kr. per elev. Justeras inför
2013. Grundbidraget ligger 12 311 kr över riksprislistan vilket motsvarar 14,2 procent.
Uppskattad faktisk lokalkostnad
En stor del av programmets differens till riksprislistan förklaras av den höga lokalkostnaden. I
kolumnen ”Korrigerad” i tabellen ovan visas kostnader beräknade med utgångspunkt från den
faktiska lokalkostnaden (istället för den genomsnittliga). Den faktiska lokalkostnaden redovisas i
tabellen nedan. Med korrigerad lokalkostnad blir grundbidraget lägre än riksprislistan.
Program

TE
2

1 329

Elever, antal

144

Lokalyta, m
m2/elev
kr/elev

Tillägg gem. ytor
Summa, kr/elev

9
10 411
5 003
15 414
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Sam arbete m ed branschen
Organisatoriska lösningars (effektiviseringar) påverkan på kvaliteten

Den ekonomiska kalkylen bygger på att NA och TE bildar en klass (ca 15 elever från respektive
program). Om elevtalet understiger 45 elever bör en klass med 32 elever övervägas. Möjligheten
att anordna två inriktningar med 32 elever?
Utbildningens betydelse för regionen
Genus (eventuella besluts betydelse för pojkar och/ eller flickor)

Manlig dominans. Åtgärder för att få fler kvinnor?
Investeringsbehov?

Belastningen har ökat på lokaler och utrusning. Behov av att investera i utrustning och möbler.
Kostnad?
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VVS- och fastighetsprogrammet
Inriktningar:
- Fastighet
- VVS
- Kyl- och värmepumpsteknik
- Ventilationsteknik

Sökandebild 2012:
Totalt antal 1:a-handssökande:

19

varav
Kvinnor:

2

Män:

Behöriga:

17

Obehöriga:

18

1

Antagning 2012:
Antagna:

Antal platser:

16

varav
Kvinnor:

2

17
Män:

1:a-hand:

14

PRIV:

3 (3)

Annan kommun:

16

0

Sammanfattande bedömning och förslag
Programmet erbjuds med 14 platser. Under förutsättning att APL-platser finns för Fasighetsinriktningen erbjuds även denna.

Prognostiserad organisation och prognostiserade kostnader (3 år)
Utgångspunkten är årskurs 1 hösten 2013 och förväntade antagning de två nästkommande åren.
Kostnad (kr/elev)

VF

Antal elever per årskurs

14

Antal elever tre årskurser

42

Lärartjänster

4,3

Lärarkostnad tre årskurser

53 590

Programanslag

11 583
Not

Skolans övriga kostnader

15 154

Programkostnad

80 327

Programpeng 2012

84 934

Differens mot programpeng 2012

-4 607

Avvikelse (%)

-5,4
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VF

Elever per lärartjänst

9,8

Antal lärare på 100 elever

Kostnad (kr/elev)
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10,2

VF

Programkostnad

80 327

Fast IT-kostnad

2 738

Elevvård

1 539

Måltider

4 613

Lokaler

Korrigerad

29 494

40 775

Administration

3 914

4 285

Mervärdesskatt

7827

8 571

130 451

142 848

107 700

107 700

22 751

35 148

21,1

32,6

Grundbidrag
Riksprislista
Differens mot riksprislista
Avvikelse (%)
Not

Personalkostnader 7 233 kr, Administration 4 924 kr,
gymnasiegemensamt 887 k r och allokering 2 110 kr.
Beräkningarna exkluderar 50 utbildningsplatser avseende
interkommunala ersättningar till ett värde av 3 065 kr/elev.

Analys och överväganden
Programmet har i höst 18 elever antagna och kan även i framtiden ta emot 18 elever. Erfarenheten säger dock att eleverna behöver goda teoretiska kunskaper för att tillgodogöra sig de karaktärsämnen som ingår i årskurs 1. Programmet har fått större teoretisk tyngd och innehåll i och
med GY 11.
Bedöm ning av elevprognosen

Det går i dag 17 elever på programmet och prognosen 14 elever är realistisk. Under förutsättning
att APL med kvalitet kan anordnas på fastighetsinriktningen erbjuds även den.
Kostnadsjämförelser/ alternativkostnader

Med den del av programpengen som delas ut till rektor har programmet ett överskott motsvarande 4 607 kr per elev. Differensen till riksprislistan är negativ (-22 751 kr. per elev eller 21,1 procent).
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Uppskattad lokalkostnad
Program

VFVVS

Lokalyta, m2

507

Elever, antal

16

2

m /elev
kr/elev
Tillägg gem. ytor
Summa, kr/elev

32
35 772
5 003
40 775

Sam arbete m ed branschen (AP L med kvalitet?)

VVS fungerar bra. För att fastighetsinriktningen skall kunna erbjudas fortsättningsvis måste minst
6 APL-platser tillskapas. Ett möte mellan nämnd och teknikförvaltningen har genomförts och
TKF har utlovat att elever skall tas emot.
Organisatoriska lösningars (effektiviseringar) påverkan på kvaliteten

VFVVS är egen undervisningsgrupp i gymnasiegemensamma ämnen. Samläser med SF? VFVVS
och VFFAS samläser år 1. Har endast en gemensam kurs år 2-3. Karaktärsämneslärare inom VF
tjänstefördelas också inom EE och YH.
Utbildningens betydelse för regionen
Genus (eventuella besluts betydelse för pojkar och/ eller flickor)

Vård-

Investeringsbehov?

???
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Vård och omsorgsprogrammet
Sökandebild 2012:
Totalt antal 1:a-handssökande:

14

varav
Kvinnor:

13

Män:

Behöriga:

1

Obehöriga:

9

5

Antagning 2012:
Antagna:

Antal platser:

8

varav
Kvinnor:

8

20
Män:

1:a-hand:

0

PRIV:

3 (4)

Annan kommun:

8

0

Sammanfattande bedömning och förslag
Utbildningen är prioriterad av regionen och skall erbjudas. En antagning av 16 elever är realistiskt. Samläsning i gymnasiegemensamma ämnen med ett annat yrkesprogram innebär en ekonomisk effektivisering, men risken för att en försämrad kvalitet i en undervisningsgrupp med ca
30 elever är uppenbar. Erfarenhetsmässigt har många elever som sökt sig till programmet stora
behov av särskilt stöd. Hur dessa elever och lärare som undervisar i gymnasiegemensamma ämnen skall få stöd måste utredas vidare.

Prognostiserad organisation och prognostiserade kostnader (3 år)
Utgångspunkten är årskurs 1 hösten 2012 och förväntade antagning de två nästkommande åren
Kostnad (kr/elev)

VO

Antal elever per årskurs

16

Antal elever tre årskurser

48

Lärartjänster

3,2

Lärarkostnad tre årskurser
Programanslag

35 012
2 928

Not

Skolans övriga kostnader

19 154

Programkostnad

57 094

Programpeng 2012

63 887

Differens mot programpeng 2012

-6 793

Avvikelse (%)

-10,6
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VO

Elever per lärartjänst

15,0

Antal lärare på 100 elever

6,7

Kostnad (kr/elev)

VO

Programkostnad

57 094

Fast IT-kostnad

2 738

Elevvård

1 539

Måltider

4 613

Lokaler

21 490

23 861

Administration

2 884

2 962

Mervärdesskatt

5 768

5 924

96 126

98 731

Riksprislista

84 300

84 300

Differens mot riksprislista

11 826

14 431

14,0

17,1

Grundbidrag

Avvikelse (%)

Korrigerad

Not

Personalkostnader 10 236, Administration 6 699 kr,
gymnasiegemensamt 1 319 k r och allokering 900 kr.
Beräkningarna exkluderar 50 utbildningsplatser avseende
interkommunala ersättningar till ett värde av 3 065 kr/elev.

Analys och överväganden
Bedöm ning av elevprognosen

Behöriga antagna har ökat till 10(?). Efter det har fyllts på med PRIV och yrkesintroduktion undervisas 15 elever på programmet. Prognosen för 2013 är 16 elever o0ch är med tanke på de särskilda insatser som gör realistisk. Dessutom bör man ta i beaktande att det låga söktalet i år kom
mycket oväntat.
Kostnadsjämförelser/ alternativkostnader.

Den del av programmet som går ut till rektor ger med nuvarande programpeng ett överskott
motsvarande 8 852 kr. per elev. Den totala kostnaden överstiger riksprislistan med ca 9 563 kr
(mindre än 8%), vilket förklaras av posten övriga kostnader på EAG och gymnasieskolans höga
lokalkostnader.
Uppskattade faktiska lokalkostnader
Program

VO

Lokalyta, m2

1 860

Elever, antal

92

2

m /elev
kr/elev
Tillägg gem. ytor
Summa, kr/elev

20
18 053
5 808
23 861
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Sam arbete m ed branschen

Socialtjänsten och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tillsammans med skolan fått i uppdrag
att presentera ett paket med åtgärder som syftar till att få fler sökande till utbildningen. Särskilda
programråd med medverkande politiker har genomförts.
Organisatoriska lösningars (effektiviseringar) påverkan på kvaliteten

Begränsningen till 16 elever motiveras av att programmet i gymnasiegemensamma ämnen skall
samläsa med ett annat yrkesprogram. En sådan organisation innebär en ekonomisk effektivisering
ökade svårigheter att upprätthåla en undervisning med god kvalitet. Många elever som söker sig
till programmet har behov av särskilt stöd. Vid fortsatt låg antagning kan B-form i vissa kurser
övervägas.
Det anordnas också vård och omsorgsutbildning för vuxna och där är trycket mycket högt. Inför
nästa år undersöks möjligheten att anordna två vuxengrupper med 25-30 elever i varje grupp.
Utbildningens betydelse för regionen

Utbildningen anses särskilt viktig för regionen och har prioriterats av kommunledningen.
Genus (eventuella besluts betydelse för pojkar och/ eller flickor)

Samläsning med program som har en majoritet pojkar?
Investeringsbehov?
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