Nämnd, onsdag den 16 april 2014
Kallelse, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)
Vid förhinder v g kontakta Jonas Rindlaug 0498-269462, e-post: jonas.rindlaug@gotland.se

Tid:
Plats:

kl 09.00 – 16.30
Dagö, Wisborg, Visby

Ärenden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Ärende

Mötets öppnande
Val av justerare och tidpunkt för justering

Beslut

Godkännande av dagordning

Beslut

Information från samverkan

Rapport

GVN AU § 24

Strategisk plan och budget 2015-2017

Beslut

Bilaga ss 1-17

GVN AU § 25

Policy för ledning och styrning

Beslut

Bilaga ss 18–30

GVN AU § 26

Biblioteksplan 2014-2017

Beslut

Bilaga ss 31-44

GVN AU § 27

Ekonomiska konsekvenser naturbruksprogrammet

Beslut

Bilaga ss 45-46

Lövsta grönt centrum
Information från förvaltning:
i.
Delårsrapport 1 (Jimmy Söderström)
ii.
Sävehuset/IT (Rolf Andersson)
iii.
Gotlands folkhögskola (Thomas Nilsson)
iv.
Filmklustret Fårösund (Thomas Nilsson)
v.
Kvalitetsrapport 5: Elevenkät ( Björn Linder)
vi.
Komvux/arbetsmarknadsenheten (Bo Kristiansson)
Delegations- och anmälningsärenden

Rapport

Rapport

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Kompletteras fredag 11 april
–
–
–
Bilaga bifogas i mailet *)

Rapport

Övriga frågor

Mötets avslutande
*) Observera för att kunna läsa filen ska den öppnas i Ipads med programmet ”Slideshark”

Per Edman, ordförande

Sammanträdet ajourneras i samband med lunch för överläggningar angående ”Strategisk plan och budget 2015-2017”.

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Handläggare Alf Nilsson
Datum 2014-04-16

Strategisk plan och budget
2015-2017
för
gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Besöksadress Regementsgatan 6
Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

GVN 2014-04-16
E-post registrator-gvf@gotland.se
1/55

Webbplats www.gotland.se/gvn

Innehållsförteckning
1

Nämndens uppdrag, mål och resurser för 2015-2017.................................................. 1
UPPDRAG ............................................................................................................................................................................ 1
MÅL...................................................................................................................................................................................... 1
OMVÄRLDSANALYS ........................................................................................................................................................... 2
BOKSLUT 2013 ................................................................................................................................................................... 4
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR – BEDÖMNING AV VERKSAMHETENS EKONOMI 2014................................... 4
1.5.1 Minskande elevkullar på gymnasiet ................................................................................................................................... 5
1.5.2 Handlingsplan för att få en budget i balans........................................................................................................................ 5
1.5.3 Personal och övertalighet ..................................................................................................................................................... 6
1.5.4
Kostnadsjämförelser ..................................................................................................................................................... 6
1.5.5 Utvecklingen av Lövsta till ett grönt centrum ..................................................................................................................... 7
1.5.6 Organisationsförändringar.................................................................................................................................................. 9
1.5.7 Livskraft blir reguljär utbildning ..................................................................................................................................... 10
1.5.8 Lokaler ........................................................................................................................................................................... 10
1.5.9 IT .................................................................................................................................................................................... 11
1.5.10 Frivilliga verksamheter .................................................................................................................................................. 12
2
Driftbudget 2015 – 2017 ............................................................................................ 12
2.1 RAMFÖRÄNDRINGAR I SAMMANDRAG ........................................................................................................................ 12
2.2 RAMFÖRÄNDRINGAR PER AVDELNING OCH SKOLFORM ......................................................................................... 12
Gymnasieskola .......................................................................................................................................................................... 12
Komvux, vuxenutbildningen ...................................................................................................................................................... 13
Gotlands folkhögskola ............................................................................................................................................................... 13
Lövsta landsbygdscentrum .......................................................................................................................................................... 13
Arbetsmarknadsenhet ............................................................................................................................................................... 13
2.3 TAXOR OCH AVGIFTER ................................................................................................................................................... 14
2.4 KOMPENSATION FÖR EXTERNA AVTAL ...................................................................................................................... 14
3
Investeringsförslag 2015-2019 .................................................................................. 14
4
Uppdrag ...................................................................................................................... 14
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

GVN 2014-04-16
2/55

1

Nämndens uppdrag, mål och resurser för 2015-2017

Strategisk plan och budget ger besked om gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens (GVN)
prioriteringar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs och hur de ska finansieras
under perioden 2015-2017.

1.1 Uppdrag
GVN ansvarar för gymnasieutbildning för ungdomar och har det kommunala informationsansvaret för ungdomar i åldersgruppen 16-20 år, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, undervisning i svenska för invandrare, folkhögskoleverksamhet, lärcentra, uppdragsutbildning och
yrkeshögskoleutbildning. Utbildningarna bedrivs i samverkan med olika utbildningsanordnare
och arbetsmarknaden. Utöver detta ansvarar nämnden för Region Gotlands arbetsmarknadsinsatser genom arbetsmarknadsenheten. Inom nämndens ansvarsområde bedrivs även skoljordbruk
och konferensverksamhet vid Lövsta landsbygdscentrum liksom olika projekt i syfte att utveckla
den gotländska landsbygden. GVN ansvarar också för uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheterna, som återfinns i Visby, Hemse, Roma och Fårösund.
Det statliga utbildningsuppdraget

Det statliga uppdraget för skolväsendet (gymnasieskola och vuxenutbildning) regleras i skollagen
(2010:800) och innebär kortfattat att skolan ska:



arbeta för att fler studerande når de nationella målen och
ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling
och ett aktivt deltagande i samhällslivet

För den del av vuxenutbildningen som hör till skolväsendet gäller motsvarande uppdrag i tillämpliga delar.
Folkhögskolans uppdrag utgår från förordning om statsbidrag till folkbildningen (1991:977) och
där anges bl.a. att folkhögskolans verksamhet ska:





bidra till att stärka och utveckla demokratin,
bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation,
bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt
bidra till att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet

1.2 Mål
För varje mandatperiod fastställs balanserade styrkort med nämndens mål och prioriteringar
inom perspektiven: brukare/kunder, ekonomi, medarbetare/ledare, processer och samhälle. För
varje perspektiv finns ett övergripande mål och till varje mål kopplas ett antal framgångsfaktorer.
Regionövergripande är dessa:
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Brukarna/kunderna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt
bemötta
Region Gotland är en attraktiv arbetsgivare och för en god personalpolitik
Processerna är samverkande och effektiva
Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv
Region Gotland ska bidra till att visionsmålen uppnås och att Gotlands varumärke stärks
(samhällsutveckling)
1

Sammanfattning av några av nämndens framgångsfaktorer enligt styrkortet:

Brukare/kunder
 höja utbildningsnivån på Gotland genom att erbjuda ett brett och kvalitativt utbildningsutbud för ungdomar och vuxna
 erbjuda utbildningar som matchar den enskildes, näringslivets och samhällets behov arbeta för en hållbar kompetensförsörjning på Gotland
Processer
 uppföljning av resultat och måluppfyllelse
 att kostnaderna för utbildningarna ligger nära kostnaderna i riksprislistan
 effektiva övergångar mellan grund- och gymnasieskola
 fånga upp och hjälpa ungdomar som riskerar att hamna utanför skolverksamheten
Medarbetare/ledare
 stärka och stödja det pedagogiska ledarskapet
 stärka kompetensförsörjning på kort och lång sikt
Ekonomi
 väl fungerande uppföljning och styrning på alla nivåer
 samordning av lokaler och resurser
 kostnadsbild som närmar sig riksprislistan och jämförbara kommuner
Samhällsutveckling
 höja utbildningsnivån för att möta näringslivets och offentliga sektorns kompetensbehov
 verka för ett utökat utbud av eftergymnasial utbildning

1.3 Omvärldsanalys
Att erbjuda många valmöjligheter och matcha olika behov – en utmaning

Att ge ungdomar många valmöjligheter när det gäller gymnasieutbildning (i enlighet med
styrkortsmålet) samtidigt som elevunderlaget minskat markant och ekonomin ska vara i balans är en utmaning för nämnden (läs mer under rubriken: ”Handlingsplan för en budget i balans”).
En utmaning är också kompetensförsörjningsmålet att matcha näringslivets och samhällets behov
av kompetens, då sökande till gymnasiet visar litet intresse för vissa yrkesutbildningar som skulle
kunna ge den kompetens som Gotland har behov av - exempelvis vård- och omsorgsprogrammet, naturbruksprogrammet och hotell- och turismprogrammet. (Behovet inom jordbruket är
enligt LRF Gotland att minst 20 elever årligen bör tas in på naturbruksprogrammets inriktning
lantbruk.) Det är viktigt att de branscher som önskar rekrytera medarbetare inom vissa yrkesgrupper är aktiva i att långsiktigt och uthålligt marknadsföra sin bransch, yrken och utbildningarna inom dessa. Detta bör göras långt innan ett gymnasieval, redan tidigt under grundskoletiden.
Färre söker yrkesprogram – en nationell tendens

Överhuvudtaget är det allt färre elever söker till gymnasieskolans yrkesprogram. Vid årets antagning har, innan omvalsperioden, 46 procent av de sökande till den gotländska gymnasieskolan
valt ett yrkesprogram. Situationen för riket är densamma. En förklaring som nämns i den allmänna debatten är att ointresset för yrkesprogrammen hänger samman med att dessa inte längre per
automatik ger grundläggande behörighet till fortsatta studier på högskola eller universitet. Samtidigt har alla elever på yrkesprogrammen rätt att läsa de kurser som saknas för att få behörighet till
högskolan. Konsekvensen av att studiesvaga elever hellre väljer högskoleförberedande program
är att de behöver mer stöd för att klara sin utbildning. Ett eventuellt regeringsskifte efter höstens
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riksdagsval kan mycket väl innebära reformer på utbildningsområdet i form av förändringar i det
obligatoriska kursinnehållet på yrkesprogrammen. En annan förändring som mycket väl kan
komma vid ett regeringsskifte är återinförandet av estetisk verksamhet som gymnasiegemensamt
ämne.
Svårt att få ja till att starta yrkeshögskoleutbildningar

Förvaltningens bedömning är att Gotland även fortsättningsvis kommer att ha svårigheter att få
ansökningar om att få starta yrkeshögskoleutbildningar (YH) beviljade även om dessa kvalitetsmässigt uppfyller myndighetens krav. Myndigheten tar ingen hänsyn till att det regionalt finns
behov av att rekrytera kompetens som en utbildning kan ge. Inte heller att Gotland som region
blir diskriminerad, genom att inte ha någon yrkeshögskoleutbildning överhuvudtaget, då den sista
kullen vindkrafttekniker går ut vårterminen 2015. GVN avser trots detta att skicka en förnyad
ansökan om att få starta yrkeshögskoleutbildning inom fårproduktion vid kommande ansökningsperiod maj-september. Dessutom kommer en förnyad ansökan att göras kring en YHutbildning i drifts- och underhållsteknik. Från den 1 juli 2014 får vuxenutbildningen samordningsansvaret för nämndens YH-ansökningar. GVN planerar att hitta samarbetsmöjligheter med
andra regioner och aktörer kring nya YH-ansökningar.
Samarbete med Uppsala universitet kan ge möjligheter

Uppsala universitet (med Campus Gotland) och Region Gotland undertecknade hösten 2013 en
avsiktsförklaring om samarbete mellan sig – ett samarbete som kan komma att gynna GVN:s
verksamheter på olika sätt. I avsiktsförklaringen nämns samarbete och dialog kring bl.a. utbildningsutbud, lokaler, bibliotek, frågor kring innovation och Östersjöfrågor. Diskussioner pågår
mellan gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GVF) och universitetet kring studiebesök
för elever, studieförberedande utbildningar, kompetensutveckling m.m.
Ny programperiod för Europeiska socialfonden 2014-2020

Regeringen har lagt ett nytt förslag till socialfondsprogram för perioden 2014-2020, som omfattar
13 miljarder kronor, och ska nu förhandlas med och godkännas av EU-kommissionen. Programförslaget har tre huvudsakliga områden: kompetensförsörjning, bredare vägar till jobb och företagande för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och satsningar på fler unga i jobb och
utbildning. Nytt är att utrymmet för nationella satsningar föreslås bli större, privat medfinansiering har möjliggjorts och fokus på att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv tydliggjorts. Även stödjande insatser för verksamheter som planerar att ta emot till exempel praktikanter möjliggörs. Detta öppnar nya möjligheter för GVN:s verksamheter att ansöka om stöd för
olika projekt. Programmet beräknas starta tidigast hösten 2014.
Brist på praktikplatser

På Gotland finns många små företag med begränsade möjligheter att ta emot praktikanter under
yrkesprogrammens obligatoriska APL – arbetsplatsförlagt lärande, som varar minst 15 veckor
och är en mycket viktig del i utbildningen. Detta har varit särskilt svårt för el- och energiprogrammets elever. Region Gotland, är en av de arbetsgivare, som borde ha större möjlighet att ta
emot praktikanter än vad som är fallet idag.
Bra studieresultat nationellt sett

Gotland uppvisar goda resultat ur ett nationellt perspektiv – fler lämnar gymnasieskolan med
grundläggande behörighet till högskola och Gotland har ett genomsnittligt jämförelsetal (betygspoäng) i gymnasieskolan som är bättre än riket. Fler gymnasieelever här fullföljer sina studier
inom fyra år än i riket och jämförbara kommuner. Samtidigt har Gotland en låg andel gymnasiestuderande som söker sig till högskoleutbildningar.
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Kunskapsutvecklingen – ett orosmoln

Kunskapsutvecklingen är dock ett område som oroar utifrån bl.a. senaste PISA-rapporten som
bygger på skolresultat av elever i årskurs 9. Tendensen att elever uppvisar bristande kunskaper i
matematik när de börjar på gymnasiet, trots att de är behöriga till gymnasieskolan, fortsätter. För
att möta problemen genomför den kommunala gymnasieskolan tidiga kunskapsutvärderingar,
studiesvårigheter utreds, ökade stödresurser ställs till förfogande, kurser förlängs och sommarskola genomförs. Dessutom pågår det nationella Matematiklyftet – en statsbidragsfinansierad kompetensutvecklingssatsning där 133 gotländska matematiklärare i grundskolan och 15 matematiklärare i gymnasiet deltar under innevarande läsår. Regeringen informerade nyligen om att de vill utöka
undervisningstiden i matematik med en timme i veckan för samtliga elever i årskurs 7-9 fr.o.m. höstterminen 2016.
Färre kommer vidare från introduktionsprogram

Andelen obehöriga elever som kommer till gymnasiet bedöms vara konstant eller möjligen öka
något under planperioden. Hittillsvarande erfarenheter visar att färre elever på introduktionsprogrammen blir behöriga till ett nationellt program nu enligt den nya gymnasiereformen, jämfört
med den tidigare reformen. Den ökande andelen elever med neuropsykiatriska diagnoser och
psykisk ohälsa gör att antalet utredningar av behovet av särskilt stöd är fortsatt stort.
Begränsningsregler ett hinder för utveckling av nya utbildningar

Folkbildningsrådet begränsningsregler beträffande utbildningsvolymer (statsbidraget) gör att Gotlands folkhögskola har svårt att expandera och erbjuda fler utbildningar och utbildningsplatser.
Folkhögskolan kan inte redovisa 35 procent av utbildningsverksamheten till folkbildningsrådet.
För att kunna skapa fler utbildningsplatser behövs det utökade kommunala medel. Begränsningen
påverkar exempelvis möjligheterna att starta en tvåårig film- och TV-utbildning i Fårösund –
något som har koppling till filmklusterprojektet i Fårösund, som ska bidra till att Gotland kan
fortsätta vara en plats för filminspelning, filmproduktion, filmrelaterade utbildningar och att arbetstillfällen för filmarbetare skapas o.s.v.
Karriärtjänster kommer att bli kostnadsdrivande

Tillsammans barn- och utbildningsnämnden har GVN ansökt om statsbidrag för förstelärare för
läsåret 2014/2015. Statsbidraget ska täcka de ökade lönekostnaderna för tjänsterna hos huvudmännen. Löneökningen för dessa karriärtjänster är i genomsnitt 5 000 kronor mer i månaden.
Satsning kommer att bli kostnadsdrivande. Förstelärares uppdrag är att stödja andra lärare i olika
sammanhang och med ett särskilt ansvar för skolans resultat och kvalitet.
Under planperioden förväntas GVN få ansvar för fler av regionens arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

1.4 Bokslut 2013
GVN:s samlade driftsresultat inklusive semesterlöneskulden uppgick till -5,9 miljoner kronor och
det egna kapitalet för 2014 är -8,4 miljoner kronor. Gymnasieskolorna hade ett sammanlagt underskott på drygt 7,6 miljoner kronor till följd av att organisationen med personal och lokaler
ännu inte hunnit anpassas efter de minskande elevkullarna på gymnasiet.

1.5 Planeringsförutsättningar – bedömning av
verksamhetens ekonomi 2014
GVN ska i likhet med andra nämnder verka för god ekonomisk hushållning. Balans ska finnas
mellan tillgängliga ekonomiska resurser och den verksamhet som bedrivs. När en konflikt uppstår
mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna ska de ekonomiska resurserna vara
överordnade verksamhetsmålen. Nämnderna ska löpande revidera mål och servicenivåer för att
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anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna. Ett led i att få en budget i balans är att det
finns en väl fungerande styrning och uppföljning med fokus på prognosavvikelse. Tyvärr är det
svårt att göra säkra prognoser inom gymnasieskolan tidigt under året eftersom de ekonomiska
effekterna av elevernas val till gymnasieskolan inte kan överblickas helt förrän i början av september.
Resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan är en viktig del i uppbyggnaden av nämndens
internbudget: elevpengssystem och tilläggssystem (tillägg för elever med extraordinära behov och
tillägg för modersmålsundervisning). En viktig faktor för nämndens ekonomiska förutsättningar
är att den kostnad nämnden har för en utbildning per elev och läsår påverkar den ersättning (programpengen/grundbeloppet) som ska ges till den fristående gymnasieskolan på Gotland och skolor på fastlandet för de gotländska elever som går samma utbildning där.
Allmänt gäller att nämnderna ska verka för god ekonomisk hushållning genom att ha en buffert
inom sina budgetramar, som bör uppgå till en procent av nettoramen. GVN behöver inte vidta
åtgärder för att bygga upp en buffert för 2014. I samband med budgetkvittensen har detta sanktionerats av regionledningen. Beräkningar visar att nämnden har en underfinansierad budget motsvarande fem miljoner kronor för år 2014.

1.5.1 Minskande elevkullar på gymnasiet
Befolkningens struktur och de förändringar som sker över tiden ger viktiga planeringsförutsättningar.

År

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Årselever

1 750 1 652 1 630 1 643 1 667 1 670 1 650 1 633 1 637 1 651 1 668 1 708 1 769 1 775 1 726 1 671

Åk1-ht

495

565

567

527

580

558

496

577

569

514

593

633

572

547

588

Att elevkullarna på gymnasiet totalt sett minskat fortsätter att påverka de ekonomiska förutsättningarna. 2014-års elevkull är den minsta någonsin under det moderna gymnasiets tid på Gotland.

1.5.2 Handlingsplan för att få en budget i balans
Verksamheterna följer den handlingsplan som finns beskriven i strategisk plan och budget 20142016 (se bilaga 1) som omfattar minskade kostnader på 18 miljoner kronor fram till år 2016. För-
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utom att dra ned på antalet gymnasieutbildningar har strategin för att nå en budget i balans varit
att öka samläsningen av kurser mellan programmen.
Sedan gymnasievalet 2012 har antalet gymnasieutbildningar minskats ned av nämnden från 18
nationella program, ett riksrekryterande program och 44 inriktningar till 16 nationella program,
ett riksrekryterande program och 31 inriktningar till gymnasievalet 2014. Detta mot bakgrund av
att utbildningsutbudet varit för brett i förhållande till storleken på elevkullarna och att kostnaden
för utbildningsplatserna på program med få elever därmed blivit orimligt höga.
Vid nämndens sammanträde i mars 2014, efter att den aktuella sökandestatistiken presenterats,
beslutade nämnden att avveckla ytterligare två inriktningar fr.o.m. läsåret 2014/15: det estetiska
programmets inriktning dans liksom inriktningen fastighetsteknik vid VVS- och fastighetsprogrammet. GVN beslutade också om ett antagningsstopp för djurinriktningen vid naturbruksprogrammet, inriktningen teater vid det estetiska programmet samt de särskilda estetiska varianterna i
musik på samhälls- respektive naturvetenskapsprogrammet. Utifrån söksiffrorna beslutade
nämnden att endast erbjuda lantbruksinriktningen för årskurs 1 läsåret 2014/15, vilken med åtta
prognostiserade elever ger en överkostnaden (med nuvarande organisation) på c:a 1,65 miljoner
kronor per läsår eftersom bidragsbeloppet per elev, inte täcker den faktiska utbildningskostnaden.
För att få ett långsiktigt hållbart utbildningsutbud och en ekonomi i balans bedömer GVF att
antalet gymnasieutbildningar och antalet antagningsplatser på gymnasiet måste justeras ytterligare.

1.5.3 Personal och övertalighet
De beslutade åtgärderna har resulterat i en övertalighetsproblematik. Fler uppsägningar på grund
av arbetsbrist väntas under de kommande åren. Nedan tabeller redovisar personalminskningen
som varit under åren 2011-2013.
Antal anställda (månadsavlönade)

2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Differens

Antal tillsvidareanställda
Antal visstidsanställda
Totalt antal anställda

Antal årsarbetare enligt sysselsättningsgrad (månadsavlönade)
Tillsvidareanställda

316

318

-17

44

43

60

-16

345

359

378

-33

2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Differens
289,50

303,40

303,31

38,57

38,06

50,39

-12

328,07

341,46

353,70

-26

Visstidsanställda
Totalt antal årsarbetare

301

-14

GVN ber därför regionfullmäktige om tilläggsanslag för att täcka överkostnaderna för övertalig
personal motsvarande 1,5 miljoner kronor per år under planperioden.

1.5.4 Kostnadsjämförelser
1.5.4.1 Kostnader för gymnasieskolan
2012

2011

2010

2009

2008

119 418

112 579

108 809

103 904

101 236

Turism

127 044

123 727

116 542

111 744

108 259

Riket

110 382

107 229

102 919

100 294

97 818

Gotland
Jämförelser
Källa: SCB
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Gotland har en högre utbildningskostnad än riket men att den är lägre i jämförelse med tursimgruppen. Kostnadsutvecklingen från 2008-2012 är c:a 18 procent för den egna kommunen och
turismgruppen, för riket är motsvarande utveckling tolv procent. Kostnaden för gymnasieutbildning ligger på standardkostnaden som medger en högre kostnad för Gotland i jämförelse med
riket på 8,1 procent d.v.s. 8 940 kronor, innan kostnadsutjämningen. Den kommunala skolan i
den egna kommunen har stora svårigheter att anpassa organisationen i den takt som elevtalen
minskar. Anpassningar som görs måste följa de lagar och förordningar som finns vilket påverkar
kostnaderna. Ett exempel som kan nämnas är ”elevers rätt” enligt skollagen att få påbörja och
avsluta sin utbildning på ett program hos kommunal huvudman. Detta innebär att kostnaden för
en elev finns minst i tre år på ett program.

1.5.4.2 Kostnader för vuxenutbildning
2012

2011

2010

2009

81 900
-

72 800
-

74 800

74 100

55 200

49 000

Turism

60 800

56 100

-

-

Riket

53 700

53 600

48 400

48 400

Gotland
>25 000
Jämförelser
Källa: SCB

Kostnaderna per heltidsstuderande inom vuxenutbildningen på Gotland är jämfört med riket och
jämförelsekommuner betydligt högre. Vid en analys av utbildningskostnaderna kan konstateras
att den egna kostnaden att utbilda elever på gymnasial- och grundläggandevuxenutbildning är
hög, om man jämför motsvarande utbildningar på gymnasiet. Däremot ligger lärarkostnaden för
svenskundervisning för invandrare (sfi) på en nivå som motsvarar gymnasiets kostnader. Planeringsunderlaget för Komvux är mycket mer osäkert än för gymnasieskolan som kan planera utifrån elevkullarnas storlek. Samtidigt finns det krav på att vuxenutbildningar snabbt ska finnas
tillgängliga när arbetsmarknad eller studerande önskar detta. För att kunna erbjuda grundläggande- och gymnasiala vuxenutbildning krävs en viss grundbemanning.

1.5.4.3 Kostnader för folkhögskoleutbildning
2012
-

Gotland
Jämförelse
Källa: SCB

Landstingsskolor riket

4 003

2011

2010

2009

2008

3 950

3 800

3 900

4 000

3 900

3 650

4 000

3 750

Tittar man tillbaka några år avviker inte Gotlands folkhögskola nämnvärt kostnadsmässigt från
andra landstingsskolor. År 2012 kostade folkhögskoleutbildningen i riket 4 003 kronor per deltagarvecka. Den totala genomsnittliga kostnaden för folkhögskoleutbildningen på Gotland uppgick
år 2011 (som är den senaste tillgängliga uppgiften) till 3 950 kronor per deltagarvecka.

1.5.5 Utvecklingen av Lövsta till ett grönt centrum
Region Gotland har tillsammans med Hushållningssällskapet Gotland och LRF Gotland det gemensamma målet att utveckla Lövsta landsbygdscentrum till ett grönt centrum, med plats för
serviceverksamheter, företag och utbildningar kopplade till de gröna näringarna (lant-, jord- och
skogsbruk, djurvård, livsmedelsproduktion och livsmedelsförädling m.m.) I den avsiktsförklaring
som tecknats mellan Region Gotland och de gröna näringarna har regionen tagit på sig att utreda
förutsättningarna för att lokalisera fler utbildningar till Lövsta. Exempelvis restaurang- och livsGVN 2014-04-16
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medelsprogrammet eller fordons- och transportprogrammet som i dag bedrivs i Visby, men också vuxenutbildningar.
Svagt intresse för naturbruksprogrammet

Målet som beskrivs i en förstudie är att antalet gymnasie- och vuxenelever på Lövsta bör uppgå
till mellan 150 och 200 på några års sikt. Förvaltningens bedömning är att detta mål är orealistiskt
både mot bakgrund av att elevkullarna till gymnasiet de närmaste 15 åren kommer att pendla mellan 500 till 580 elever, tillsammans med det låga intresse som finns bland de sökande eleverna till
yrkesprogram, som kunde vara aktuella att driva på Lövsta. Den preliminära sökandebilden inför
hösten 2014 till naturbruksprogrammet är fyra behöriga sökande och prognosen en antagning av
åtta elever. Detta föranledde beslutet att endast erbjuda lantbruksinriktningen till läsåret 2014/15
och sätta ett antagningsstopp för djurinriktningen. Med tanke på årets preliminära sökandebild
och de kostnader som följer med att driva en utbildning med för få elever, kan 2014 ses som ett
överlevnadsår för naturbruksprogrammet. Med samma sökandebild på ett annat program hade
det naturliga för förvaltningen varit att föreslå antagningsstopp eller nedläggning.
Dyrt att flytta yrkesprogram

Frågan om att flytta gymnasieutbildningar till Lövsta har utretts och det har visat sig att flytta
yrkesprogram är förenade med stora kostnader, samtidigt som det redan finns lokaler som är
specialanpassade för yrkesutbildningar som kommer att stå tomma i Visby. En utredning om
möjligheterna att flytta fordons- och transportprogrammet första år samt årskurs 2-3 för personbilsinriktningen pågår. Årets preliminära sökandebild visar att intresset för personbilsinriktning är
svagt samtidigt som det är kö till transportinriktningen. Av prognosens totalt 21 elever på programmet bedöms fem elever antas till personbilsinriktningen. Om den svaga sökandebilden kvarstår på längre sikt betyder det totalt att 30-35 elever på programmet skulle kunna finnas på Lövsta
under ett läsår. Till detta kan eventuellt läggas 4-5 ungdomar inom introduktionsutbildningarna
för obehöriga elever. Hur en eventuell flytt av fordons- och transportprogrammet påverkar elevernas framtida val av utbildning vet vi inte.
Det finns teorisalar (och andra elevutrymmen) på Lövsta som möjliggör samläsning mellan elever
från olika utbildningar. En konsekvens av att lokaler på Lövsta ska ställas till förfogande för verksamheter inom det gröna företagsklustret är att den naturvetenskapliga labbundervisning för naturbruksprogrammets elever måste flyttas till Visby. Förvaltningen bedömer att det för fordonsoch transportprogrammet måste byggas en ny verkstadslokal på Lövsta. Någon kostnadsberäkning för detta har ännu inte genomförts. Om en flytt ska bli aktuell bör det dessutom finnas en
alternativ användning av fordonslokalerna i Visby. Fordons- och transportprogrammets kostnader för dessa lokaler är i dag 1,8 miljoner kronor. En eventuell flytt av transportinriktningen till
Lövsta har tidigare utretts och funnits vara för kostsam. (15 miljoner kronor kostar det att till att
börja med att anlägga en körgård).
Satsning på ”grön” vuxenutbildning – en möjlig väg

Ett exempel på strategiskt val är att på Lövsta satsa på vuxenutbildningar som dels riktar sig till
vuxna, dels som ett paket till ungdomar som kan tänka sig välja naturbruksprogrammet. Det sistnämnda för att visa på möjligheter till specialisering för ungdomar som avslutat sina studier vid
programmet. I dag bedrivs några gymnasiala vuxenutbildningar på Lövsta: grundkurs jordbruk
och kurs i biodling. En arbetsgrupp med representanter för de gröna näringarna, Komvux och
folkhögskolan har arbetat med att hitta olika förslag på potentiella vuxenutbildningar. Några exempel på utbildningar som hittills diskuterats är:
GVN 2014-04-16
10/55

naturbruk – lantbruksmaskiner (gymnasiala yrkeskurser omfattande 900 poäng)
ekonomi för lantbruk
hållbar utveckling (folkhögskoleutbildning)
entreprenörskap (gymnasiala yrkeskurser)
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-

projekt-/processledarutbildning (folkhögskoleutbildning)
djurutbildning med fokus på hästar
yrkeshögskoleutbildning (t.ex. driftledare lantbruk, gårdsmästare/driftledning)
profilerade sommarkurser (folkhögskoleutbildning)

Utöver detta ska möjligheterna till lärlingsutbildningar inom olika yrkesområden kopplat till de
gröna näringarna att undersökas. Väsentligt att tillägga är att folkhögskolan har en uttalat nationell rekrytering och internatboende är därför är viktigt att kunna ordna – något som Lövsta inte
kan erbjuda idag.
Lövsta - ett regionalt åtagande

Utvecklingen av Lövsta är ett regionalt åtagande. Lövsta är beroende av att utbildningar fortsätter
att bedrivas där. Om nämnden ska fortsätta bedriva naturbruksprogrammet trots att det innebär
en förlust, krävs ett nytillskott av regionala medel. För att bedriva naturbruksprogrammet för
åren 2014-2017 behöver nämnden få en kostnadstäckning motsvarande 4,1miljoner kronor. En
accelererande utveckling av vuxenutbildningar på Lövsta ryms inte heller inom GVN:s nuvarande
budget. Hur mycket pengar det handlar om är i nuläget svårt att uppskatta. GVN begär med anledning av detta om en ramförstärkning på 4,1miljoner kronor under planperioden (enligt tabell
på sidan 12) och att budgetberedningen i det fortsatta budgetarbetet beaktar ovanstående.

1.5.6 Organisationsförändringar
GVN:s verksamheter växer i takt med att nya ansvarsområden lagts på nämnden. Från 2014 har
vuxenutbildningens verksamhet utökats med en arbetsmarknadsenhet. Från och med 1 juli 2014
växer organisationen ytterligare med en samlad enhet för Region Gotlands studie- och yrkesvägledning. Dessutom ska projektets Ungdomskrafts verksamhet1 ingå i arbetsmarknadsenheten.
Ungdomskrafts verksamhet kommer att permanentas från slutet av 2014 – ett uppdrag som hanteras av ledningskontoret. Verksamheten har redan sin hemvist i Komvux lokaler och samarbete
finns kring ungdomarna.
Komvux växer och behöver fler ledare

Till följd av vuxenutbildningens expansion genomförs nu en omorganisation som sjösätts i juli
2014. Arbetsnamnet för den nya organisationen är Kompetenscentrum Gotland, som kommer att
bestå av tre avdelningar: Komvux, arbetsmarknad respektive stöd och utveckling. På grund av
detta behöver ledningsresurserna utökas med en heltidstjänst i form av en chef för arbetsmarknadsdelen. Under innevarande verksamhetsår finansieras verksamheten med redan budgeterade
medel. För verksamhetsåret 2015 och framåt behövs kompletterande medel motsvarande en
chefstjänst och överföring av ledningskostnader för nya verksamheter. För att kunna finansiera
den nya vuxenutbildningsorganisationens ledning fullt ut begär GVN även om en ramförstärkning på 700 000 kronor per år under planperioden.
Förändringsarbetet i gymnasieskolan kräver förstärkt ledning

Den kommunala gymnasieskolan står inför extraordinära utmaningar de kommande åren: geografisk splittring, trångboddhet och en större omorganisation till följd av vikande elevunderlaget och
minskat antal utbildningar. Fr.o.m. läsåret 2014/15 slås dagens tre gymnasieskolor ihop till en.
Det kommande Wisbygymnasiet kommer vara organiserat i två geografiskt indelade skolenheter
(en i norra respektive södra Visby) som leds av var sin rektor och tre respektive biträdande rektorer. Organisationen är en övergångslösning fram till tidigast 2017, då det nya Sävehuset står klart.

1 Ungdomskraft ansvarar för att hålla sig informerad om vad kommunens ungdomar som inte går i gymnasieskolan
och ännu inte fyllt 20 år är sysselsatta med och att erbjuda lämpliga åtgärder för dem som riskerar att hamna i ett
utanförskap: utan sysselsättning, behörighet och kompetens samt försörjningsmöjligheter.
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(Strategin beskrivs mer utförligt under rubriken ”Lokaler”.) För att kunna hantera de extra ordinära utmaningar som finns i och med det pågående förändringsarbetet har ledningskontoret beviljat GVN 500 000 kronor (motsvarande en tjänst) för år 2014 ur anslagen för intern verksamhetsutveckling, att användas till att förstärka ledningsorganisationen. Ett muntligt löfte har getts
om att en ramförstärkning ska kunna ges årligen fram till 2017. GVN begär med hänvisning till
ovanstående om en ramförstärkning på 500 000 kronor per år under planperioden till ledningsresurs i samband med förändringsarbetet.

1.5.7 Livskraft blir reguljär utbildning
Projektet Livskraft vid Gotlands folkhögskola, som pågått sedan 2011 med stöd av Europeiska
Socialfonden (ESF), blir fr.o.m. 1 juli 2014 en reguljär folkhögskoleutbildning. Den vänder sig till
personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden och som behöver extra stöd för att bryta
utanförskapet och utforma en realistisk plan för vidare utbildning, ökad anställningsbarhet och
arbete. Behovet av den här typen av utbildningsplatser på Gotland är stor. Den nya begränsningsregeln för redovisning av verksamhet till Folkbildningsrådet, påverkar förutsättningarna för folkhögskolan att få statsbidrag för nya utbildningar. För att kunna erbjuda utbildningen under planperioden begär nämnden om en ramförstärkning motsvarande 500 000 kronor per år.

1.5.8 Lokaler
I nämndens strategiska lokalförsörjningsplan för 2015-2019 (fastställd av GVN 2013-11-20)
redovisas det samlade behovet av verksamhetslokaler, lokalförändringar och åtgärder som fordras
för verksamheterna de närmaste åren, bl.a. planeras det för en renovering av folkhögskolans
elevboende i Nygårds, Hemse omfattande 15 miljoner kronor.
Förutsättningar har förändrats

Utgångspunkten för lokalplaneringen har varit att bedriva huvuddelen av den gymnasiala och den
kommunala vuxenutbildningen inom ett geografiskt avgränsat område: Säveområdet i Visby, utifrån nämndens inriktningsbeslut våren 2011. Detta för att öka möjligheten till samläsning mellan
gymnasieprogrammen samt mellan gymnasieskolan och Komvux gymnasiala utbildningar. Sedan
beslutet togs har det tillkommit flera faktorer som påverkar lokalplaneringen och möjligheterna
att anpassa lokalkostnaderna kopplat till det minskade elevantalet. Vuxenutbildningens växande
organisation är en av dessa.
Det finns också olösta frågor kring placering av exempelvis el- och energiprogrammet i norra
Visby, som kommer att bli kostnadsdrivande. Programmets datorinriktning finns idag i fastigheten Hackspetten 14, men behöver lämna lokalerna inom en tvåårsperiod samtidigt som andra
program flyttar ur lokalerna. Förvaltningen skissar på en inflyttning för inriktningen i det s.k.
svetshuset på Broväg 8 i Visby (f.d. Lernia). En eventuell utlokalisering av utbildningar från Visby
till Lövsta är en annan faktor som påverkar lokalkostnaderna framåt. (Se avsnittet under rubriken:
”Utvecklingen av Lövsta landsbygdscentrum till ett grönt centrum”). Konsekvenserna av en sådan redovisas också i strategiska lokalförsörjningsplanen för åren 2016-2020, som behandlas av
nämnden i oktober.
Viktigt att hålla samman vuxenutbildningsverksamheten

Förvaltningen arbetar just nu utifrån två scenarion, som styrs av ovissheten kring de lokaler där
vissa utbildningar vid Christopher Polhemgymnasiet (CPG) och Komvux idag finns, i kvarteret
Hackspetten (Norra Hansegatan 16 och Gesällgatan 7) i norra Visby. Alternativ ett är att samtliga
av dessa verksamheter flyttar till, fastigheten Solrosen 1 (Säveområdet) genom att omdisponeringar göra i lokalerna på Sävetomten så att Komvux verksamheter sammanhållet ryms där. Alternativ två är att de naturvetenskaps- och tekniska programmen flyttar till Säveområdet medan
Komvux blir kvar i befintliga lokaler i fastigheten Hackspetten. En viktig faktor ur planeringshänseende är att hålla samman den nya vuxenutbildningsorganisationens verksamheter geograGVN 2014-04-16
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fiskt, då det finns synnerliga synergieffekter i detta. Bl.a. handlar det om samarbetet mellan de
olika verksamheterna – både kring enskilda deltagare och uppdragen som sådana. Exempelvis
praktiksamordningen. En av de ekonomiska konsekvenserna av att vuxenutbildningens organisation inte ryms i det nya Sävehuset är att GVN:s lokalkostnader kommer att bli något högre än
vad som tidigare redovisats. Hur mycket beror på hur det slutliga alternativet kommer att se ut.
En kostnadsberäkning görs hösten 2014 och redovisas i den kommande strategiska lokalförsörjningsplanen för 2016-2020.
Nya Sävehuset behöver inventarier och utrustning

Byggandet av ett nytt Sävehus, som ska ersätta det nuvarande F-huset, påbörjas först i januari
2015 och ett nytt/ombyggt skolhus kan vara redo för inflyttning tidigast vårterminen 2017. För
att klara lokalsituationen fram till 2017 kommer två paviljonger att ställas upp på området samtidigt som utbildningar fått flytta på sig, med en förtätning som följd liksom att elever tvingas resa
mellan utbildningslokaler. Ingen alternativ lösning finns för aulan – en samlingssal som rymmer
550 personer. Medel för nyanskaffning av inventarier och utrustning till nya Sävehuset finns inte
medräknat i budgeten för ombyggnaden. Arbetet med att ta fram en sådan kostnad måste ske i
samarbete med kulturskolan. Inför budget 2016 presenteras ett kostnadsförslag. Hyran för hela
Sävehuset beräknas till c:a 26 miljoner kronor utifrån ett tidigt lokalprogram och fördelat per
förvaltning ger det GVF en hyra om 19 miljoner kronor och kulturskolan (barn- och utbildningsnämnden) sju miljoner kronor per år.
Ökade kostnader för filmstudion i Fårösund

Projektet Filmkluster Fårösund 2014-2016 pågår under planperioden med Gotlands folkhögskola
som projektägare. I projektet finns ett ansvar för filmstudion i Fårösund och där förväntas en
höjd hyra till följd av de lokalanpassningar som behöver göras för att passa de verksamheter som
flyttar in. Den nuvarande hyran på 800 000 kronor per år finns inbakad i projektbudgeten. Förutom att kostnadstäckning måste fördelningen av hyreskostnaderna mellan kultur- och fritidsförvaltningen, GVF:s verksamheter i projektet och Gotlands filmfond revideras utifrån de nya förutsättningarna. GVN ber att få återkomma med preciseringar i hyresfrågan efter att ha diskuterat
denna med ledningskontoret och teknikförvaltningens fastighetsavdelning. GVN ber budgetberedningen att i det fortsatta budgetarbetet beakta en kompensation för hyresökningar till projektet.

1.5.9 IT
Ledningskontoret har initierat ett regionövergripande arbete med att ta fram en ny IT-vision till
år 2020. I samband med detta har förvaltningen tagit fram ”IT-vision 2020” som berättar om det
övergripande uppdraget och mål samt vilka krav ställs på IT-stödet för att nå dit. Många av de
tankar som vi infört i samband med 1t1-projektet återkommer i regionens nya IT-vision. Det
successiva införande av 1t1-datorer för samtliga gymnasieelever (och lärare) beräknas vara genomfört under läsåret 2014/15. GVF:s beräkningar för införande av 1t1-datorer på gymnasiet
visar att förvaltningen under planperioden utan större kostnadsökningar kan ersätta datasalar,
datavagnar och lärar-PC med bärbara macdatorer. GVF har byggt ut nätverk och gör kompletteringar under 2014. Lövsta landsbygdscentrum återstår. Detta beräknas bli klart när fiber har dragits.
Upphandlingen av 1t1 pågår och innefattar MacBook Air, programvaror, utbildningsinsatser för
lärare, försäkring och leasing. Folkhögskolan och Komvux blir migrerade till Windows 7 och
Office 2010. Satsning på kompetensutveckling inom digitala verktyg genomförs nästa läsår för
GVF:s lärare. 1t1-satsningen öppnar möjligheter för att börja arbeta med digitala läromedel istället för traditionella tryckta läroböcker, vilket förväntas påverka kostnaderna för läromedel.
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1.5.10 Frivilliga verksamheter
GVN bedriver några frivilliga verksamheter – det vill säga verksamheter som inte är lagstadgade.
Dessa är riksrekryterande sjöfartsutbildningen vid gymnasiet samt nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) kopplat till två gymnasieprogram. NIU innebär att elever får möjlighet att kombinera sina gymnasiestudier med en elitsatsning inom sin idrott. Eleverna läser 400-500 poäng extra
under utbildningen.
Nämnden saknar dock full kostnadstäckning för NIU i sin budget. Regionfullmäktige sa nej till
nämndens begäran om en ramförstärkning inför 2014 på 740 000 kronor för att kunna bedriva
NIU. Kostnadstäckning saknas också för den körkortsutbildning som nämnden beslutat att ge
eleverna på vård- och omsorgsprogrammet. Den beräknas kosta c:a 110 000 kronor per läsår,
vilket motsvarar en kostnad på drygt 7 000 kronor per elev, och omfattar tio körlektioner och
teoriutbildning. NIU och körkortsutbildning finansieras med hjälp av en besparing i budgeterade
medel för förvaltningens lednings- och stödorganisation. Kring sjöfartsutbildningen finns ett
avtal med Rederi AB Gotland som innebär att GVN får kostnadstäckning för de utbildningsplatser som inte blir besatta.

2

Driftbudget 2015 – 2017

Kortfattad sammanfattning av driftbudgeten och förändringar i den.

2.1 Ramförändringar i sammandrag
Jämförelse med budget år 2014
Förvaltning

2015

2016
-

2017
-

-

Gymnasieskola

571

1 735

6 978

Komvux

700

700

700

Folkhögskolan

500

500

500

Lövsta

-

-

-

Arbetsmarknad

-

-

Summa

1 771

-

2 935

8 178

2.2 Ramförändringar per avdelning och skolform
Gymnasieskola
Resursfördelningsmodell/flöden
Jämförelse med budget år 2014, tkr

2015

2016

2017

-658

-1 823

-1 604

-4 845

-2 652

-2 652

-21

353

602

I annan kommun, kommunal skola

1 009

1 009

1 009

I annan kommun, fristående skola

636

398

398

-3 879

-2 715

-2 247

Kommunala skolan

I den egna kommunen
Fristående skolan

I den egna kommunen
Interkommunal ersättning

Från annan kommun

Summa
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Ramtillskott
Jämförelse med budget år 2014, tkr

2015

2016

2017

Omställningskostnader, övertalighet

1 500

1 500

-

Naturbruksprogrammet, kostnadstäckning

1 650

1 650

825

Verksamhetsutveckling förändringsarbete

500

500

500

Ungdomskraft, äskas av Ledningskontoret

-

-

-

800

800

800

4 450

4 450

9 225

571

1 735

6 978

Kommunala skolan

Ökade hyreskostnader nytt skolhus

7 100

Fristående skolan

Externa avtal
Summa
Netto

2.2.1.1 Elevutveckling under perioden, årselever
År

2015

2016

2017

Kommunal skola, egna kommunen

1 563

1 547

1 550

153

172

172

Kommunal skola, annan kommun

53

53

53

Fristående skola, annan kommun

64

62

62

1 833

1 834

1 837

Fristående skolan, egna kommunen

Summa
Not

I den kommunala skolan är 30 elever medräknade från annan kommun.

År

2015

2016

2017

Kommunal skola, egna kommunen

-20

-36

-33

Fristående skolan, egna kommunen

-36

-17

-17

3

3

3

Kommunal skola, annan kommun
Fristående skola, annan kommun
Summa
Not

1

-1

-1

-52

-51

-48

I den kommunala skolan är 30 elever medräknade från annan kommun.

Komvux, vuxenutbildningen
GVN begär om ramtillskott på 700 000 kronor för ledningskostnader i samband med organisationsförändringar. (Se avsnittet ”Organisationsförändringar”.)

Gotlands folkhögskola
GVN begär om ramtillskott på 500 000 kronor för att göra det tidigare ESF-projektet Livskraft till en
reguljär folkhögskoleutbildning.

Lövsta landsbygdscentrum
Inget äskande om ramtillskott, exklusive naturbruksprogrammet äskande om kostnadstäckning som
medtas under skolformen gymnasiet.

Arbetsmarknadsenhet
Inget äskande om ramtillskott.
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2.3 Taxor och avgifter
GVN följer de taxor som är beslutade i lag eller genom regionfullmäktige.

2.4 Kompensation för externa avtal
Några externa avtal i strikt mening som påverkar budget 2015 finns inte. Lagen om offentliga bidrag
på lika villkor ger däremot effekter som liknar avtal. Kompensationen för 2015 beräknas uppgå till
800 000 kronor.

3

Investeringsförslag 2015-2019

Kategori, tkr

2015

2016

2017

2018

2019

Maskiner inventarier, pott

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

500

300

300

300

300

3 300

3 300

IT-kringutrustning, förvaltningsspecifikt
Lärardatorer

1 800
*

Utrustning nytt skolhus
Summa

3 500

3 300

5 100

Maskiner, inventarier och läromedel avser den tilldelade potten. Med IT-kringutrustning menas
här att upprätthålla en likvärdighet i standard när det gäller den tekniska utrustningen i undervisningen för elever och lärare oavsett skolform. Kostnaden för inköp av utrustning till det nybyggda skolhuset år 2017 är i dagsläget svårt att fastställa. Under våren och hösten 2014 kommer beräkningar för utrustning av det nya skolhuset att göras. Lärardatorer inköptes under hösten 2013
och ska återanskaffas hösten 2017.

4

Uppdrag

Inga uppdrag finns att redovisa.

För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Per Edman
ordförande GVN
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Alf Nilsson
utbildningschef
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Bilaga 1 (utdrag ur Strategisk plan och budget 2014-2016)
De ekonomiska effekterna av de beslut som GVN fattade i oktober 2012 och effekterna av de åtgärder som rektorerna vidtagit som en konsekvens av åtgärdsprogrammet är sammanfattade i nedanstående tabell.
Kategori, tkr
GVN oktober 2012

Beslutad
besparing
totalt

Barn- och fritidsprogrammet (BF)Not1
Turism och resor (HT)

Not1
Not1

Natur och samhälle (NA)

Uppskattad
besparing
2013

Uppskattad
besparing
2014

Uppskattad
besparing
2015

Uppskattad
besparing
2016

300

-

56

206

300

45

-

8

31

45

320

-

60

220

320

Karosseri och lackering (FT)Not1
Anpassning undervisning (samtliga program)Not2

50

-

9

34

50

2 559

-

Anpassning övriga kostnader

3 000

-

1 000

2 000

3 000

3 715

-

1 134

2 492

3 715

1 134

1 358

1 223

Uppskattad
besparing
2014

Uppskattad
besparing
2015

Uppskattad
besparing
2016

Summa

-

Förändring per år
Kategori, tkr
GVN april 2013

Beslutad
besparing
totalt

Uppskattad
besparing
2013

-

-

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)Not3

2 161

270

990

1 709

2 161

Not3

2 341

293

1 072

1 852

2 341

2 776

347

1 271

2 196

2 776

1 087

136

498

860

1 087

225

28

103

178

225

Fordons- och transportprogrammet (FT)
Teknikprogrammet (TE)Not3
Not3

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
Handels- och administrationsprogrammet
(HA)Not3
Hantverksprogrammet (HV)

Not4

Industritekniska programmet (IN)Not4
Estetiska programmet (ESTEST0S)

Not5

Summa

1 449

-

1 449

1 449

1 449

1 815

-

1 815

1 815

1 815

2 462

308

1 128

1 947

2 462

14 316

1 382

8 326

12 006

14 316

1 382

6 944

3 680

2 310

1 382

9 460

14 498

18 031

1 382

8 078

5 038

3 533

Förändring per år
Totalt

18 031

Förändring per år
Not1

Inriktningar avvecklas.

Not2

Ej medräknad, ingår i beslut GVN april 2013.

Not3

Minskat antal utbildningsplatser och klasser.

Not4

Utbildningar avvecklas.

Not5

Utbildning avvecklas, kostnaden avser en nettokostnad inklusive förväntade interkommunala intäkter för fem elever per åk.
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Ärendenr GVN 2014/52

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 3 april 2014

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Internremiss: Policy för ledning och styrning

Utbildningschefens förslag till beslut

Utbildningschefen föreslår att:
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget
till policy för styrning och ledning med följande undantag:
o ”Alla medarbetare i Region Gotland skall ha ett medarbetarkontrakt” (Policy för styrning och ledning, sid.11)

Bedömning

Policyn för styrning och ledning bedöms ha god funktion att övergripande ge
överblick avseende styrande aktiviteter, organisation, uppföljning och ledning.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bör därför inte ha några problem
med att ställa sig bakom policyn, med undantag av kravet på medarbetarkontrakt. Vår bedömning är att den funktion ett medarbetarkontrakt har redan
omhändertas i medarbetar- och lönesamtal, den individuella kompetensutvecklingsplanen, skollag, förordning och läroplan. Det är också en fråga om vinst i
förhållande till insatt resurs. Kontrollspannet, d.v.s. antalet medarbetare per
chef, är i verksamheten så stort att arbetsinsatsen i förhållande till eventuell
vinst bedöms vara för stor. Fram till 2017 tillkommer för GVF att våra chefer
p.g.a. en stor omorganisation och ombyggnaden av Sävehuset har en extraordinär arbetsbelastning.

Alf Nilsson
Utbildningschef
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Björn Linder
Handläggare

Besöksadress Regementsgatan 6

E-post registrator-gvf@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (1)

Policy för
koncernstyrning
Region Gotland
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Policy för koncernstyrning
Syftet med en övergripande policy för koncernstyrning i Region Gotland är att ge en
överblick av styrande aktiviteter, visa hur de hänger samman och därmed underlätta
för ledare att styra, följa upp och utveckla verksamheten mot regionens vision och
mål. Policyn ersätter, tillsammans med riktlinjer för balanserat styrkort, internkontroll
och ekonomistyrning, tidigare beslutade regler för styrning och uppföljning.

1. Inledning
Styrning syftar till att få genomslag för de förtroendevaldas viljeinriktning genom att klargöra vad
regionens verksamheter förväntas åstadkomma och i vilken riktning utvecklingen ska ske. I
Region Gotland uttrycks den politiska viljeinriktningen i en vision som därefter kommuniceras
via olika styrande dokument. De viktigaste budskapen koncentreras i ett fåtal styrsignaler
formulerade i ett ledningsverktyg: det balanserade styrkortet.
Lagen om god ekonomisk hushållning är ett överordnat krav för Region Gotlands verksamhet.
Den innebär att resurserna används till rätt saker, att de utnyttjas på ett effektivt sätt och att
regionen har ett positivt resultat. Ekonomin sätter gränsen för verksamhetens omfattning. Det är
viktigt att regionen upprätthåller balans mellan intäkter och kostnader över en längre tid samt
värdesäkrar förmögenheten (det egna kapitalet) mellan generationerna. Det innebär att ett positivt
resultat är nödvändigt för att bygga upp det egna kapitalet för att ha en uthållig finansiell ställning.

2. Vår ledningsfilosofi
Policyn är strukturerad utifrån fyra hörnstenar.
 Organisation – handlar om hur vi samverkar och
fördelar arbetet.
 Styrsystem – handlar om hur vi planerar, genomför,
följer upp, korrigerar och förbättrar.
 Kultur – handlar om hur vi upprätthåller ordning,
mening och sammanhållning i arbetet.
 Ledarskap – handlar om hur ledare och
medarbetare samspelar och bidrar till resultat i
arbetet.
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Organisation

Styrsystem

Ledningsfilosofi

Kultur

Ledarskap
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3. Organisation
Genom att skapa en organisation beslutas hur verksamhetens arbete ska
fördelas. Förändring av organisation kan i vissa fall vara funktionellt att
använda för att förändra styrningen.

Organisation

Styrsystem

Ledning
sfilosofi

Kultur

Ledarskap

Region Gotland har en traditionell kommunal organisation men innehåller både landstings- och
primärkommunal verksamhet samt regional utveckling. Det innebär att regionen ansvarar för
hälso- och sjukvård, utbildning, kultur, social och ekonomisk välfärd. Detta är organiserat i nio
nämnder och förvaltningar. De tre stora nämnderna som har ansvar för vård, utbildning och
omsorg står för cirka nittio procent av regionens ekonomiska omslutning. För att se regionens
organisation mer i detalj hänvisas till gotland.se.
Region Gotland arbetar processorienterat. Det har som följd att processerna kan skära vågrätt
över nämndsgränserna. Det är viktigt att det formella ansvaret alltid är tydliggjort i processen.
Ansvarsfördelning

Region Gotland styrs på två nivåer, en politisk nivå och en tjänstemannanivå.

(Bild)

Politisk nivå
Regionfullmäktige

Regionfullmäktige ansvarar för ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
främst:
 övergripande mål och riktlinjer för verksamheten
 budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 årsredovisning och ansvarsfrihet
 nämndernas organisation och verksamhetsformer
 val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
 val av revisorer
 folkomröstning
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grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen har en ledande och samordnande roll för frågor som kan inverka på regionens
utveckling och ekonomiska ställning. Enligt kommunallagen ansvarar regionstyrelsen bland annat
för följande:
 omvärldsbevakning av frågor som kan påverka regionens utveckling och ekonomiska
ställning
 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för
styrningen av hela den regionala verksamheten
 ha uppsikt över nämnder och bolag
 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och
ekonomin följs och att regionens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt
 ansvara för att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
 frågor som rör förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare
Facknämnder

Nämnderna har utifrån tilldelade resurser ansvar för att fullgöra det uppdrag som ges av
regionfullmäktige. Nämnden har det yttersta ekonomiska ansvaret inom sitt verksamhetsområde.
Nämnderna ska regelmässigt rapportera till fullmäktige och regionstyrelse hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
Bolagsstyrelser

Styrelser i av Region Gotland helägda bolag utses av regionfullmäktige. Styrelsens uppdrag är att
meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens ansvar för den löpande
förvaltningen. Styrelsen återrapporterar till ägaren om bolagets arbete och ställning enligt fastlagd
tidplan. I delägda bolag utses styrelserepresentant för Region Gotland av regionfullmäktige.
Råd och kommittéer

Det finns flera råd och kommittéer för samråd och informationsutbyte inom regionen,
exempelvis handikappråd och pensionärsråd.
Tjänstemannanivå

I Region Gotland har varje chefsnivå (förvaltningschef, avdelningschef samt enhetschef) eget
ansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi. Ansvaret regleras av nämndens beslutade
delegationsordning.
Regiondirektör

Regiondirektörens tre huvudsakliga uppdrag är att leda regional utveckling, leda och samordna
hela koncernens arbete, samt att leda förvaltningen ledningskontoret.
Regiondirektören ska:
 utgöra en länk mellan den politiska ledningen och tjänstemannaorganisationen
 leda och samordna förvaltningscheferna i koncernledningsgruppen (KLG)
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vara ambassadör för Gotland och företräda regionen i lokala, interregionala, nationella och
internationella kontakter
leda och samordna övergripande strategiska omvärlds- och framtidsfrågor för koncernen och
för Gotland
ha uppsikt över regionens ekonomiska ställning
stödja regionstyrelsens ordförande i externa kontakter med näringsliv och organisationer

Förvaltningschefer

Förvaltningschefen har det yttersta verksamhets- och resultatansvaret inför nämnden samt
uppgiften att tydliggöra mål och ansvar i organisationen. Ansvaret innebär ett åtagande att inom
en ekonomisk ram utföra en viss bestämd verksamhet på ett kostnadseffektivt och
ändamålsenligt sätt. Förvaltningschefen ska fortlöpande följa upp målen i styrkortet och snarast
rapportera eventuella avvikelser till nämnden. Om ett budgetöverskridande befaras ansvarar
förvaltningschefen för att omedelbart ta initiativ till åtgärder för att förhindra överskridandet.
Avdelningschefer

Avdelningarna ansvarar för avdelningsspecifika frågor. Avdelningschefen ansvarar för att vidta
åtgärder vid avvikelse utan att avvakta rapportering till, eller beslut från, närmaste chef eller
nämnd.
Enhetschefer

Enheterna ansvarar för enhetsspecifika frågor. Enhetschefen ansvarar för att vidta åtgärder vid
avvikelse utan att avvakta rapportering till, eller beslut från, närmaste chef eller nämnd.
Koncernledningsgrupp

Koncernledningsgruppen består av regiondirektör, förvaltningschefer, bolagsdirektörer och
tjänstemän från ledningskontoret. Koncernledningsgruppen bistår regiondirektören i dennes
uppdrag att stödja regionstyrelsen i att leda, styra och samordna Region Gotlands verksamheter.
Nätverk

Strategiska nätverk finns exempelvis inom områdena personal, ekonomi, kvalitet och
kommunikation. Nätverken arbetar som självständiga expertgrupper, men på uppdrag av
koncernledningsgruppen.
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4. Styrsystem

Organisation

Region Gotlands styrsystem består av styrande dokument,
styrprocess och ett gemensamt styrverktyg som är det
balanserade styrkortet.

Styrsystem

Ledning
sfilosofi

Kultur

Ledarskap

Styrande dokument

Styrdokument är ett sätt för politikerna att styra den dagliga verksamheten. Alla verksamheter
styrs av nationella och lokala styrdokument.
De nationella styrdokumenten utgörs av lagar, förordningar, regleringsbrev och författningar.
De lokala styrdokumenten utgörs av program, planer, policys och riktlinjer. De
regiongemensamma styrdokumenten antas av regionfullmäktige.
Grunden för verksamheternas uppdrag finns formulerat i respektive nämnds reglemente. I
handlingsplaner, rutiner och processer beskrivs hur nämnderna/förvaltningarna förverkligar
intentionerna i de strategiska styrdokumenten. Dessa dokument beslutas av nämnden.
Regionens bolag styrs via ägardirektiv som fastställs av regionfullmäktige.
Styrprocess

Den gemensamma styrprocessen länkar samman besluts- och verksamhetsnivåer och ger en god
kontroll som möjliggör förverkligande av den politiska viljeinriktningen.

2.
PLANERA
FRAMÅT

1.
ANALYSERA
NUTID OCH
FRAMTID

3.
FÖRDELA
RESURSER

Huvudprocess A

Huvudprocess B
6.
KORRIGERA,
UTVECKLA
OCH
FÖRBÄTTRA

4.
MÄTA OCH
FÖLJA UPP

5. ANALYSERA
RESULTAT
OCH
RAPPORTERA
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Analysera nutid och framtid

Uppföljning och analys är centrala delar i Region Gotlands styrprocess och är därför ett moment
som återkommer. Att analysera nutid och framtid är grunden för budgetarbetet och den
strategiska planeringen. För att nå helhetsperspektiv och långsiktighet i planeringen genomförs
årlig omvärldsanalys. Syftet är att så långt som möjligt få överblick, försöka förutse skeenden i
omvärlden och analysera hur det kommer att påverka regionen och verksamheterna.
Omvärldsanalysen fördjupas på nämndsnivå vid dialogmöten mellan nämndspresidier,
ledningsgrupper och regionledning. Under dialogmötena diskuteras nämndens förutsättningar de
närmaste åren utifrån resultat av analysen och förväntade förändringar.
Planera framåt

Inför arbetet med att fördela resurser och ansvar görs en övergripande planering framåt.
Utvecklingsbehov identifieras, prioriteringar görs och mål formuleras. Övergripande
planeringsförutsättningar tas fram centralt inför resursfördelningen. Dessa innehåller bland annat
en samhällsekonomisk analys och befolkningsprognos.
Nämnderna tar fram strategisk plan och budget som innehåller nämndens resultat av analys,
prioriteringar och utvecklingsområden samt förslag till drift- och investeringsbudget.
Fördela resurser

Regionfullmäktige fastställer genom sitt årliga budgetbeslut kommunbidrag eller beslutar om
prisnivåer för överenskomna tjänster för respektive nämnd. Kommunbidraget eller prisnivån är
den yttre ekonomiska ramen för att uppfylla de uppsatta målen för verksamheten.
Regionfullmäktiges budgetbeslut kan innebära minskning av den ekonomiska ramen vilket
förutsätter besparingsåtgärder för nämnden. Detta beslut är överordnat interna
överenskommelser såtillvida att dessa inte ska kunna förhindra åtgärder som minskar den totala
kostnadsmassan för regionen.
Efter fullmäktiges beslut om fördelning av resurser fördelar facknämnden resurserna i sin egen
organisation. Inom Region Gotland tillämpas olika resursfördelningsmodeller inom olika
nämnder.
För följande åtgärder ska nämnd alltid inhämta medgivande från regionstyrelsen under
förutsättning att de inte ingår i budgetbeslutet
 igångsättning av ny verksamhet
 väsentlig utvidgning eller standardhöjning av befintlig verksamhet
 åtgärder i övrigt som kan medföra ekonomiska åtaganden och ge konsekvenser kommande
budgetår
Förändring av verksamhet enligt punkterna ovan kräver att eventuellt ökade kostnader är
finansierade.
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Mäta och följa upp

Syftet med uppföljning är att ge en bedömning om beräknat utfall för de olika målen under
löpande år. Detta för att ge beslutsfattare på olika nivåer möjlighet att vidta lämpliga åtgärder.
Uppföljning genomförs på två nivåer, dels inom respektive nämnd, dels regionövergripande.
Analysera resultat och rapportera

Efter uppföljningen analyseras resultatet. Analysarbetet genomgår flera steg där en jämförelse
med egna tidigare resultat, egna målvärden och andra liknande verksamheter ingår som en viktig
del. Särskild hänsyn tas till hur värdena utvecklats över tid och vilka avvikelser som kan
identifieras. Eventuella skillnader i resultat mellan män och kvinnor samt mellan olika grupper
ska beskrivas och analyseras.
Rapportering av det analyserade resultatet sker dels i ett antal fastställda rapporter, dels i särskild
ordning avseende program, planer och policys. De årliga rapporterna är följande;
Månadsrapport

Månadsrapportering sker från nämnd till regionstyrelse enligt fastställd tidplan. Dessa rapporter
har fokus på det ekonomiska resultatet för perioden, personaluppföljning samt en ekonomisk
helårsprognos för drift och investeringar.
Delårsrapport 1

Den första delårsrapporten görs efter årets första tre månader och har sin tyngdpunkt på
ekonomi. I denna ingår helårsprognos för det ekonomiska resultatet, viss personaluppföljning
samt inträffade och/eller förväntade händelser som har betydelse för övrig måluppfyllelse.
Delårsrapport 2

Efter åtta månader görs regionens delårsbokslut i enlighet med Lag om kommunal redovisning.
Delårsbokslutet innehåller uppföljning och analys av styrkorten, helårsprognos för det
ekonomiska resultatet och viss personaluppföljning. Delårsbokslutet sammanfattas i en rapport
som antas av regionstyrelsen och regionfullmäktige. Delårsrapport 2 granskas av regionens
revisorer. Återkoppling av resultatet av delårsbokslutet sker i dialog mellan ledningskontoret och
förvaltningsledningarna.
Beslut om åtgärder utifrån delårsrapport 1 och 2 tas i regionstyrelse/regionfullmäktige eller
nämnd. I samband med beslutet bestäms hur åtgärderna ska följas upp.
Årsredovisning

Vid årets slut görs en årsredovisning. Den innehåller koncernövergripande analyser och
beskrivningar av hur det gått för regionen avseende mål och vision samt ekonomiskt bokslut.
Rapporten och räkenskaperna granskas av revisorerna och fastställs av regionfullmäktige.
Korrigera, utveckla och förbättra

I Region Gotland betyder verksamhetsutveckling att agera utifrån beslut som fattats av
regionfullmäktige/regionstyrelse eller nämnd, men också att i vardagen ständigt förbättra
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verksamheten. Målet är att med tillgängliga resurser förebygga problem och risker, förändra och
förbättra med brukaren/kunden/medborgarens bästa för ögonen.
Verksamhetsutveckling innebär att:
• Mäta och följa upp mål
• Analysera resultat och prioritera förbättringsområden
• Bedriva systematiskt förbättringsarbete
Systematiskt förbättringsarbete innebär att arbeta för att minska gapet mellan det som vi genom
uppföljning fått kunskap om fungerar mindre väl och det vi gör. Det vi gör idag ska göras bättre
imorgon. Dessa förändringar kan leda till nya prioriteringar och/eller avveckling.
Inom regionen
• är det ett ledningsansvar att följa upp kvalitet och utveckla verksamhet
• ligger kunskap om processer och deras resultat till grund för ledning, styrning, förbättring
och utveckling
• bedrivs utvecklings- och förbättringsarbete på ett systematiskt sätt. Mer omfattande
projekt genomförs med fördel enligt Region Gotlands projektmodell
• är medborgaren/brukaren/kunden delaktig och påverkar utvecklingen av verksamheten
• utgår kvalitetsarbetet från medborgarens/brukarens/kundens behov och förväntningar
• förväntas varje medarbetare vara delaktig i att förbättra och utveckla verksamheten
Styrverktyg

Region Gotland använder balanserad styrning som styrmetod. Balanserad styrning bygger på ett
helhetstänkande på så sätt att samhällsutveckling, resultat från regionens verksamheter,
brukarupplevelser, medarbetarnas situation och regionens finansiella ställning analyseras samtidigt
och i förhållande till varandra.
För att klargöra vad regionens verksamheter förväntas åstadkomma och i vilken riktning
utveckling ska ske, koncentreras de viktigaste styrsignalerna i det balanserade styrkortet. Det är ett
verktyg som länkar samman alla verksamheter och syftar till att få alla att arbeta mot samma mål.
Regionfullmäktige beslutar om ett koncernstyrkort som gäller för mandatperioden och respektive
nämnd beslutar om nämndstyrkort. Förvaltningarna bryter ner styrkortet till den nivå som man
anser är nödvändig.
Via styrkorten kommuniceras värderingar, vision, strategier och målbilder för de fem
perspektiven:
• brukare/kunder
• processer
• medarbetare/ledare
• samhällsutveckling
• ekonomi
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5. Kultur
Organisationskultur betyder kort och gott ”hur vi gör hos oss”.
Kulturen speglar organisationers inre liv. I en god
organisationskultur upplever medarbetare mening, ordning och
sammanhållning.

Organisation

Styrsystem

Ledning
sfilosofi

Kultur

Ledarskap

Många upplever mening om man förstår vilket sammanhang man ingår i. Därför betonar Region
Gotland koncernnytta och betydelsen av att förstå helheten och att dra åt samma håll. Det yttrar
sig bland annat i gemensam vision, styrkortets fem gemensamma målbilder och förväntningar på
processorientering där delar och detaljer kopplas ihop till gemensamma kedjor.
Meningsfullhet förutsätter tydliga beskrivningar av uppdrag och tydliga förväntningar på
varandra.
För att underlätta ordning finns strukturer för koncernstyrning bland annat i form av
gemensamma styrande dokument, rutiner och system. Regionfullmäktige har utryckt
förväntningar på önskvärda förhållningssätt (beteenden och ageranden) i organisationen i form av
värderingar som gäller under mandatperioden. De gemensamma värderingarna syftar till att
vägleda medarbetare/ledare och ger uttryck för hur vi bör handla i arbetet.
Med hjälp av gemensamma värderingar och strukturer skapas förutsättningar för en god
sammanhållning.
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6. Ledarskap
Ledarskap handlar om hur ledare och medarbetare samspelar och
Organisation
Styrsystem
Ledning
bidrar till resultat i arbetet. Regionens värderingar förtroende, omtanke
sfilosofi
och delaktighet vägleder oss i arbetet och genomsyrar de tjänster vi
Kultur
Ledarskap
erbjuder våra brukare och kunder. Regionens värdegrund är en
övertygelse om att alla människor kan och vill utvecklas, tar ansvar, gör ett gott arbete, lär sig och
är delaktiga. Region Gotland strävar efter att ha arbetsplatser där ledare och medarbetare trivs
och utvecklas.
Ledarskap

Många medarbetare utövar ledarskap i sitt arbete. Ledaren har ansvar för att verksamheten
fungerar väl och att medarbetarna trivs. Förväntningarna på ledaren är att ledaren har en
helhetssyn och förstår hur regionens olika verksamheter hänger ihop och samverkar. Ledarstilen
är coachande vilket innebär en motiverande och stödjande hållning som ledare. Genom att ha ett
coachande förhållningssätt skapas en lärande organisation. I Region Gotland ska alla ledare ha ett
ledarkontrakt och en individuell kompetensutvecklingsplan.
Medarbetarskap

Medarbetare ska vara rätt rustade för sina arbetsuppgifter och erbjudas möjlighet att hela tiden
utveckla sin förmåga för att möta dagens och framtidens utmaningar. Medarbetarskap bygger på
att medarbetare är aktiva och ansvarstagande, både vad gäller de konkreta arbetsuppgifterna och
även den egna utvecklingen. Alla medarbetare i Region Gotland ska ha ett medarbetarkontrakt
och en individuell kompetensutvecklingsplan.
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Ärendenr. RS 2014/11

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse/följebrev

Åsa Högberg

Datum 2014-03-06

Samtliga nämnder

Policy för styrning och ledning
Internremiss av förslag till policy för styrning och ledning.
Synpunkter ska vara ledningskontoret tillhanda senast 2014-05-05.
Bakgrund

Region Gotland har Regler för styrning och uppföljning som beslutades av
kommunfullmäktige 17 mars 2003. Reglerna behöver uppdateras.
Ledningskontoret har arbetat med att se över regelverken kring styrning,
ledning och uppföljning. I dagsläget finns ett antal som på olika sätt knyter an
till varandra. Förslaget är att föreliggande förslag till Policy för styrning och
ledning ska vara ett paraply till vilket det kommer att knytas olika riktlinjer.
Exempel på sådana riktlinjer är riktlinjer för intern kontroll, attest,
ekonomistyrning, resultatenheter m fl. En del av dessa riktlinjer finns idag, en
del håller på att utarbetas.
Remitteringens syfte är framförallt nämndernas beredning inför
regionfullmäktige då policyn egentligen inte innehåller någon förändring av
styrsystemet.

LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog
regiondirektör
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Ärendenr GVN 2014/34

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Remiss

Datum 3 april 2014

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Bibliotek för alla
- Biblioteksplan för region Gotland 2014-2017
Utbildningschefens förslag till beslut



Utbildningschefen föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till remissyttrande.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens remissyttrande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) ställer sig i stort positiv till
föreslagen biblioteksplan och ställer sig bakom skrivningarna under punkterna
3.5 - 3.6. Vad avser övriga punkter i förslaget som avser GVN:s ansvar bör
följande synpunkter beaktas:
1. Förord
Det krävs ett förtydligande att skolbibliotek och gymnasiebibliotek inte är
detsamma. Detta gäller genomgående i hela planen. Inte heller folkhögskolans
bibliotek bör gå under beteckningen skolbibliotek.
4.2 Prioriterade områden
Prioritet ett för biblioteken inom GVN:s ansvarsområde är att de skall vara en
naturlig del i den pedagogiska verksamheten.
4.2.1 Samverkan
GVN ställer sig bakom målet att skol- och folkbiblioteken skall utveckla sin
samverkan och att det skall upprättas en plan för detta. I detta arbete är det
särskilt viktigt att gymnasie- och folkhögskolebibliotekens roll definieras. Ett
samarbete får inte begränsa möjligheterna för våra bibliotek att utforma sitt
uppdrag såsom det är formulerat i skollag, förordning, läroplaner och andra
styrdokument. Det är t.ex. inte aktuellt med någon form av fysisk integration
med folkbiblioteken eller öppethållande för allmänheten.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2014/

Region Gotland

4.2.2 Läsfrämjande
När det gäller arbete med läsfrämjande är detta redan i dag ett högt prioriterat
område för GVN:s gymnasiebibliotek.
4.2.5 Medieutbudet
GVN ställer sig bakom ambitionen att satsa på e-medier, men måste samtidigt
konstatera att nämnden i dagsläget inte har de ekonomiska resurser som krävs
för att utveckla verksamheten.

Alf Nilsson
Utbildningschef
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1.Förord
Den 1 januari 2005 kompletterades Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) med en
paragraf (§ 7a) om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna
biblioteksväsendet ska samverka och att kommuner och landsting ska anta planer
för biblioteks-verksamheten1. Biblioteken ska främja yttrandefrihet, fri åsiktsbildning,
fritt kunskapsutbyte och demokrati genom att tillgängliggöra information och
kunskap.
Biblioteksplanen ska ses som ett policydokument som anger färdriktning för
Gotlands samtliga bibliotek. Den syftar till att utveckla innehållet i de bibliotek som
finns i dag. Utifrån den upprättas sedan årliga verksamhetsplaner för de olika
biblioteken. Planen tar upp strategiska frågor och föreslår ett antal mål och metoder
för att ytterligare ge kvalitet åt det arbete som redan bedrivs.
Biblioteksplanen ger riktlinjer för samverkan som är den viktigaste framgångsfaktorn
för det fortsatta arbetet. Biblioteksplanen på Gotland omfattar bibliotek inom Kulturoch fritidsförvaltning, Barn- och utbildningsförvaltning, Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltning, Hälsa- och sjukvårdsförvaltning, Folkhögskolestyrelsen
samt Uppsala Universitet - Campus Gotland.

För att värna alla medborgares rätt till likvärdiga möjligheter till bildning och
delaktighet i den demokratiska processen är det viktigt att hitta nya former för
biblioteksservicen på Gotland.
Skolbiblioteken ska fortsätta att hålla sin höga materiella standard och behöver
personalresurser för att elever ska få möjlighet till likvärdig utbildning.

1

Av förarbetena till lagen framgår att biblioteksplanernas uppgift är ökad samverkan mellan all
biblioteksverksamhet i kommunerna för att gynna möjligheterna till resurssamordning mellan de olika
biblioteksverksamheterna; folkbibliotek, skolbibliotek och länsbibliotek. Resurssamordning är särskilt viktigt för
biblioteksverksamheten för barn och unga eftersom de är en prioriterad grupp enligt bibliotekslagen och de är i
behov av flera olika bibliotekstyper.

1
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3. Fakta om biblioteken på Gotland
3.1 Folk- och universitetsbibliotek
Almedalsbiblioteket
Målgrupp: Allmänhet i alla åldrar, universitetets studenter, lärare, forskare och övrig
personal
Nämnd: KFN och Uppsala Universitet
Almedalsbiblioteket är ett integrerat folk- och universitetsbibliotek. Biblioteket styrs
av en bibliotekskommitté och av ett avtal som i stort reglerar samarbetet mellan
huvudmännen. Biblioteket ger fri åtkomst till material som finns tillgängligt i tryckta
och digitala medier och har därför en betydelsefull roll som informationsförsörjare,
omvärldsbevakare och kulturförmedlare. Bibliotekets samtliga resurser ska göras
tillgängliga på ett sådant sätt att användaren oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller
funktionshinder lätt kan finna den. Genom lokalsamlingen samlas, bevaras och
tillgängliggörs lokalhistoriskt material om Gotland. Almedalsbiblioteket ansvarar även
för den äldre boksamlingen Visby läroverkssamling.
3.2 Folkbibliotek
Målgrupp: Alla kommuninvånare
Nämnd: KFN
Folkbiblioteket är som mötesplats och lokalt kunskaps- och kulturcentrum en
grundförutsättning för det demokratiska samtalet. De två kulturpolitiska målen,
yttrandefrihets- och delaktighetsmålet är de som är mest grundläggande när det
gäller läsfrämjande. Läskunnighet är en viktig förutsättning för att kunna ta del av
yttrandefriheten och kunna vara delaktig i samhället och kulturlivet. Folkbiblioteken
på Gotland utgörs av Almedalsbiblioteket, som är huvudbibliotek och 11
folkbiblioteksfilialer som är väl spridda i regionen, en bokbuss samt ”Boken kommer”
verksamhet. Bokbussen riktar sig till allmänheten på eftermiddagarna och till
landsbygdsskolorna på förmiddagarna.
3.3 Integrerade folk- och skolbibliotek
Fårösund bibliotek, Gråbo bibliotek och Havdhem bibliotek.
Målgrupp: Allmänhet, elever och personal
Nämnd: KFN och BUN
Integrerade bibliotek är en samverkansform mellan KFN och BUN. Biblioteken är
bemannade med folkbibliotekspersonal.
3.4 Skolbibliotek i grundskolan
Målgrupp: Elever och personal i förskola, grundskola och särskola.
Nämnd: BUN
Skolbiblioteken är en del av skolornas pedagogiska verksamhet med uppgift att
stödja elevernas lärande. De ska bidra till elevernas kunskapsutveckling och
måluppfyllelse. De främjar elevernas språkutveckling och stimulerar till läsning. Det
fungerar kraftfullast i de skolor som har bemanning i skolbiblioteken.

3

GVN 2014-04-16
36/55

 BIBLIOTEK FÖR ALLA

Bokbestånden är avpassade för de elever som nyttjar dem, och finns sökbara i den
kommungemensamma biblioteksdatabasen.
Alla skolor har en lärarbibliotekarie med delegerat ansvar för respektive skolbibliotek.
De flesta av dessa har ingen eller mycket liten tid avsatt för detta ansvar.
3.4.1 Skolbokbuss
Bokbussen besöker under förmiddagsturerna ett stort antal landsbygdsskolor och
förskolor, då kallad skolbokbuss.
Målgrupp: Elever och personal i för- och grundskolor.
Nämnd: KFN och BUN
3.4.2 Pedagogiskt Mediecentrum Gotland
Målgrupp: Personal (och i förlängning) elever i förskola, grundskola och särskola
Nämnd: BUN
Till stöd och service för skolbiblioteken i grundskolan finns en
skolbibliotekssamordnande funktion inom Pedagogiskt Mediecentrum Gotland
(PMC).
Skolbibliotekssamordningen
ger råd och stöd i frågor rörande skolbiblioteksverksamheten
samordnar frågor som rör skolbibliotek
arbetar med nätverk och kompetensutveckling för lärarbibliotekarier
arbetar med läsfrämjande
utgör länk mellan folkbibliotek och skolbibliotek
3.5 Gymnasiebibliotek
Sävebiblioteket, Infoteket och biblioteket vid Lövsta landsbygdscenter
Målgrupp: Elever och personal vid den kommunala gymnasieskolan och
vuxenstuderande på utbildningar som anordnas av gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen.
Nämnd: GVN
Gymnasiebiblioteken stödjer eleverna att självständigt söka och värdera information
enligt läroplanens föreskrifter, dvs. biblioteken är en del av gymnasiets och komvux
pedagogiska verksamhet. Gymnasiebiblioteken bidrar till läsfrämjande verksamhet
och beaktar behoven hos elever med läs- och skrivsvårigheter. Mediebeståndet är
anpassat till de olika kunskapsnivåerna. Verksamheten tar hänsyn till elevers och
lärares önskemål och behov. Gymnasiebiblioteken är en funktion, inte ett rum eller
en boksamling.
3.6 Folkhögskolebibliotek
Biblioteket på Hemse folkhögskola
Målgrupp: Elever och personal.
Nämnd: GVN
Biblioteket vänder sig till elever, lärare samt övrig personal på skolan.
Biblioteket i Hemse folkhögskola är bemannat 2 dagar i veckan men är tillgängligt för
4

GVN 2014-04-16
37/55

 BIBLIOTEK FÖR ALLA

sina målgrupper alla dagar.
Hemse folkhögskola har en filial i Fårösund som saknar ett eget bibliotek.
3.7 Sjukhusbibliotek
På Visby lasarett finns det ett integrerat sjukhusbibliotek som är uppdelat på ett
medicinskt bibliotek och ett patientbibliotek.
3.7.1 Patientbiblioteket
Målgrupp: Patienter och anhöriga
Nämnd: KFN
Patientbiblioteket är ett allmänt bibliotek med främsta inriktning på patienter och
personal
3.7.2 Medicinska Fackbiblioteket
Målgrupp: Personal inom sjukvården, vårdstuderande, patienter och anhöriga.
Nämnd: HSF
Det medicinska biblioteket tillhandahåller medicinsk facklitteratur och medicinska
databaser. För den som söker upplysningar om en sjukdom, ett handikapp, en
behandlingsmetod eller väntetider på olika sjukhus finns Patientforum som en
speciell avdelning inom biblioteket.
3.8 Gotlands Länsbibliotek
Målgrupp: Biblioteken på Gotland
Nämnd: KFN
Länsbiblioteket är en funktion och inget fysiskt bibliotek. Gotlands länsbibliotek ska
främja samarbete, verksamhetsutvecklig och kvalitet. Gotlands Länsbibliotek ska i
största möjliga mån skapa förutsättningar för att de kvalitetsmässiga skillnaderna
mellan folkbiblioteken utjämnas, så att invånarna får en så hög och jämlik
biblioteksservice som möjligt. Länsbiblioteket ska bistå biblioteken med rådgivning,
inspiration och stöd i utvecklingsarbetet.
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4. Prioriterade mål och metoder för biblioteken på Gotland
4.1 Prioriterade målgrupper
Med stöd av bibliotekslagen prioriterar vi:
Barn och ungdomar
Funktionshindrade
Personer med annan etnisk bakgrund
Nationella minoriteter
4.2 Prioriterade områden
Samverkan
Läsfrämjande
Informationskompetens
Biblioteket som digital och fysisk mötesplats
Medieutbud
4.2.1 Samverkan
Biblioteken ska komplettera varandras insatser för att gemensamt kunna erbjuda
alla invånare mångfacetterade bibliotekstjänster av hög kvalitet genom hela livet.
En väl fungerande samverkan mellan olika typer av bibliotek och
bibliotekshuvudmän i regionen förutsätter en samsyn om bibliotekens olika roller
och uppdrag.
Biblioteken ska söka kontakt och samarbete med det övriga samhället vid alla
tillfällen som det kan gynna våra brukare och vår verksamhet.
Mål:
Resursanvändningen inom biblioteksväsendet ska optimeras.
Skol- och folkbibliotek ska utveckla sitt samarbete.
Villkoren för de integrerade biblioteken ska tydliggöras och formaliseras.
Metoder:
Alla bibliotek ska utarbeta en handlingsplan för sin utveckling och för sitt
uppdrag
Plan för samarbete skol- och folkbibliotek ska upprättas
BUN och KFN ska anta generella villkor för integrerade skol- och folkbibliotek
och skriva avtal.
Biblioteksstrukturen ska ses över utifrån de olika bibliotekens uppdrag och
roller samt efter befolkningsutvecklingen på Gotland. I detta ska även ingå att
utveckla olika former för hur bibliotekens tjänster tillhandahålls.

6

GVN 2014-04-16
39/55

 BIBLIOTEK FÖR ALLA

4.2.2 Läsfrämjande .
Språkträning och läsutveckling går som en röd tråd genom alla åldrar och bygger
på ett helhetstänkande där biblioteket är en viktig del. Det finns ett stort behov av
lässtimulans och inspirerande boktips för människor i alla åldrar. Här fyller
biblioteken och dess personal en betydande roll.
Mål:
Läsförståelsen ska förbättras och lusten att läsa ska stärkas.
Bemanningen på skolbiblioteken ska säkerställas.
Metoder:
En för biblioteken gemensam läsfrämjandeplan ska upprättas.
Biblioteken ska delta i den nationella satsningen ”Läslyftet”
Informationsspridning och kunskapsförmedling av aktuell forskning om vikten
av bemannade skolbibliotek ska göras.
Litterära arrangemang ska stödjas.
4.2.3 Informationskompetens
Biblioteken ska utgöra centra för information. Där ska användare ha möjlighet att
aktivt och självständigt söka, välja och kritiskt värdera informationen. Biblioteket
stöder dem som väljer att utbilda sig och skapar inspirerande miljöer för lärande där
olika resurser tillhandahålls på ett pedagogiskt vis i bibliotekets lokaler och
webbsidor. Bibliotekens personal ska ha relevant kompetens och beredskap att
hjälpa användare vid behov. Bibliotekens hemsidor ska erbjuda digital hjälp.
Mål:
Alla ska ha fri tillgång till att söka information.
Bibliotekspersonalens kunskap och kompetens om informationssökning ska
motsvara det behov som finns hos medborgarna.
Bibliotekens hemsidor ska vara relevanta och aktuella
Metoder:
Biblioteken ska ge tillgång till trådlöst nätverk, databaser, e-medier,
studieplatser och internetdatorer som är öppna för fri användning utifrån
etiska regler.
Personalens pedagogiska förmåga och informationskompetens ska utvecklas
genom intern och extern utbildning.
4.2.4 Biblioteken som mötesplats
Biblioteken är viktiga digitala, fysiska och kulturella mötesplatser där man kan ta del
av bibliotekens utbud och där man kan delta aktivt i olika forum. Biblioteksmiljöerna
ska vara lätta att nå och lätta att förstå.
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Mål:
Arbetet med hemsidor och sociala medier ska utvecklas.
Tillgången till det digitala, fysiska och kulturella biblioteket ska öka och
utformas med de prioriterade målgrupperna i fokus.
Det fysiska biblioteket ska vara synligt och inbjudande för väntade och
oväntade möten.
Samverkan kring bibliotekens utbud ska öka.
Metoder:
Personalen ska genom kurser utveckla sin kommunikativa förmåga att
uttrycka sig i både tal och skrift som t.ex. hålla bokprat och delta i sociala
medier.
Resurser ska avsättas för att förbättra bibliotekens tillgänglighet.
Biblioteksapplikationer eller mobilt anpassade hemsidor ska utvecklas.
”Meröppna” bibliotek, dvs. bibliotek med självservice och anpassade
öppettider ska införas
4.2.5 Medieutbud
Böcker och andra medieformat är grunden i bibliotekets sortiment och ska
kännetecknas av brett utbud. Det ska finnas tillgängliga medier för alla. Medierna
ska ordnas på ett sätt som gör att besökarna blir inspirerade till nya läsupplevelser
och lätt hittar vad de söker. Vi ser redan nu en ökning av andra sätt att tillägna sig
litteratur än genom tryckta böcker. Läsning av e-böcker på läsplattor m.m. kommer
troligtvis att öka dramatiskt inom de närmaste åren. Biblioteken måste följa med i
denna utveckling och anpassa medierna efter efterfrågan. I framtiden står Sveriges
biblioteksväsende inför ett byte av klassifikationssystem från SAB till Dewey.
Biblioteken på Gotland kommer att införlivas i detta.
Mål:
Biblioteken ska tillhandahålla ett brett urval av litteratur i tryckt och elektronisk
form.
Region Gotlands bibliotekskatalog ska införlivas i den nationella katalogen
Libris.
Införandet av Dewey ska ske gradvis och på ett smidigt sätt.
Bibliotekens mediebestånd ska ses över.
Metoder:
En handlingsplan för att säkerställa att bibliotekens böcker registreras i Libris
ska utarbetas.
En handlingsplan för införandet av klassifikationssystemet Dewey ska
utarbetas
Medieplan 2010 och talboksplan 2008 ska utvärderas och revideras.
8
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5. Kvalitetssäkring
Biblioteken på Gotland ska genomsyras av kvalitetstänkande. För att säkra
likvärdigheten i de olika bibliotekens tjänster och service krävs en fortlöpande
uppföljning.
Mål:
Mål och mätetal ska vara kända för all personal
Kvalitén på bibliotekens tjänster och hur tjänsterna används ska mätas.
Metoder:
Mätbara och relevanta kriterier ska definieras.
Kommentarer och synpunkter om bibliotekens verksamhet från användarna
ska samlas in. Användarenkäter ska genomföras och dialog i fokusgrupper
utifrån ovanstående kriterier ska föras.
Förbättringsarbetet i bibliotekens handlingsplaner ska säkerställas.
Ett forum för att fånga upp kvalitets- och förbättringsåtgärder från
medarbetarna ska skapas.

6. Bilagor
6.1 Bibliotekslagen (1996: 1596)

(OBS Ny bibliotekslag träder i kraft 1 jan 2014)

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.
2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning
och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett
folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla
medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek.
3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid.
Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra
liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid
lämnar tillbaka det som de har lånat.
4 § Ett länsbibliotek bör finnas i varje län.
Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra
regionala biblioteksuppgifter.
För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler.
5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att
stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av
material för utbildningen.
6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall inom de
områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för biblioteksservice inom
högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice.
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7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Landstingen ansvarar för
länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap. Staten
ansvarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet
som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten.
7 a § /Träder i kraft I:2005-01-01/
Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner
och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261).
8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt
invandrare och andra minoriteter bl a genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i
former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att
erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja
språkutveckling och stimulera till läsning.
10 § Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten
finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens
förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att
erbjuda låntagarna en god biblioteksservice.

6.2 Skollagen
I kapitel 2 i skollagen tillskrivs huvudmannen
följande ansvar beträffande
skolbibliotek:
35 § För utbildningen ska de lokaler och den
utrustning finnas som behövs för att syftet med
utbildningen ska kunna uppfyllas.
36 § Eleverna i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till
skolbibliotek.

6.3 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11)
Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har,
inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att
skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna
får tillgång till handledning, läromedel av god
kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka
och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer
och andra hjälpmedel.

6.4 Internationella riktlinjer och nationella styrdokument
Unesco och IFLA har utarbetat ett Folkbiblioteksmanifest
och ett Skolbiblioteksmanifest,
för att markera bibliotekens betydelse för
individen och samhället.
Ur Folkbiblioteksmanifestet:
Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling
är grundläggande mänskliga värden.
De kan bara förverkligas genom välinformerade
medborgare med möjlighet att utöva sina
demokratiska rättigheter och därmed spela en
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aktiv roll i samhällsutvecklingen.
Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum
utgör en grundförutsättning för ett
livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande
och en kulturell utveckling för den
enskilde och för olika grupper i samhället.
Ur Skolbiblioteksmanifestet:
Skolbiblioteket förmedlar kunskap och tankar
som är grundläggande i ett informations- och
kunskapssamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna
de färdigheter som behövs för ett livslångt
lärande. Det ger dem möjlighet att utveckla sin
inlevelseförmåga för att de ska kunna ta sitt
ansvar som medborgare.
Ur FN:s Barnkonvention:
• Alla barn har samma rättigheter och lika
värde. Ingen får diskrimineras.
• Barnets bästa ska alltid komma i främsta
rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
• Varje barn har rätt att överleva, leva och
utvecklas.
• Varje barn har rätt att uttrycka sina åsikter
och få dem beaktade i alla frågor som berör
honom eller henne.
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Ärendenr GVN 2013/92

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 3 april 2014

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomiska konsekvenser av antagning till naturbruksprogrammet

Utbildningschefens förslag till beslut



Utbildningschefen föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att informera regionstyrelsen i enlighet med föreliggande
skrivelse.

Bakgrund

Naturbruksprogrammet, som bedrivs av Christopher Polhemgymnasiet vid
Lövsta landsbygdscentrum, har fram t.o.m. hösten 2013 erbjudit en lantbruksoch en djurinriktning. I Region Gotlands och de gröna näringarnas arbete med
att skapa ett grönt centrum för landsbygdsutveckling på Lövsta, är programmet
en av hörnstenarna. Med anledning av detta har skolan och de gröna näringarna bedrivit ett aktivt arbete för att få fler elever att söka sig till naturbruksprogrammet. Hösten 2013 resulterade det att ca: 20 elever togs in på programmet,
vilket var en klar ökning jämfört med föregående år.
Preliminär sökandebild inför hösten 2014

Den preliminära sökandebilden inför hösten 2014 är två behöriga förstahandssökande till inriktningen lantbruk och två behöriga sökande till inriktningen
djur. Av de sökande till djurinriktningen har en elev valt profilen häst och en
elev profilen lantbruksdjur. Av de obehöriga sökande har fem sökt lantbruksinriktningen och två djurinriktningen. Prognosen är att tre blir behöriga till lantbruksinriktningen, men ingen till djurinriktningen.
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Besöksadress Regementsgatan 6

E-post registrator-gvf@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (2)

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2013/

Region Gotland

I den provantagning som gjorts har, på grund av för få sökande, djurinriktningen exkluderats. Provantagningen till lantbruksinriktningen och en analys av
varje enskild elevs val och meritpoäng ger en prognos på åtta antagna ele-

ver.
Bedömning: ekonomiska konsekvenser vid start av årskurs 1 med
åtta elever

Med hänvisning till regionens avsiktsförklaring tillsammans med de gröna näringarna och det pågående utvecklingsarbetet på Lövsta, har gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden beslutat att inför omvalet erbjuda naturbruksprogrammets inriktning lantbruk. Att starta naturbruksprogrammet med åtta elever innebär att överkostnaden (bidragsbeloppet täcker inte programmets faktiska kostnader) med nuvarande organisation blir ca 1 650 tkr per läsår. Det är
förvaltningens bedömning att det i nuläget och på kort sikt finns mycket små
möjligheter att hitta eller redovisa effektiviseringar som kan reducera den uppkomna kostnaden.

Alf Nilsson
Utbildningschef
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Björn Linder
Handläggare

2 (2)

Protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2014-04-02

Plats och tid

GVF:s konferensrum, Regementsgatan 6, kl. 8.30–12.00
Beslutande
Per Edman(V), ordförande
Eric Martell (S), vice ordförande
Magnus Jönsson (M), ledamot
Övriga närvarande
Alf Nilsson, tf utbildningschef
Jonas Rindlaug, nämndsekreterare
Jimmy Söderström, § 24 samt del av § 28
My Monzón-Preis, § 24

Utsedd att justera

Eric Martell

Justeringens plats

GVF:s kansli, Regementsgatan 6

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare ...................................................................

Jonas Rindlaug

Ordförande ...................................................................

Per Edman

Justerande ....................................................................

Eric Martell

Justerare:
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Utdragsbestyrkande:

§§ 21-31

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2014-04-02

GVN AU § 21

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

GVN AU § 22

Justering

Till att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Eric Martell.

GVN AU § 23

Dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes med följande tillägg:


Handikappsamråd Sävehuset



Marknadsföring av gymnasiets yrkesprogram



Yrkeshögskolan



Folkhögskolan

Justerare:
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Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2014-04-02

Protokoll

GVN AU § 24

Strategisk plan och budget 2015-2017

Arbetsutskottet beslutar att



Ge utbildningschefen i uppdrag att revidera strategisk plan och budget utifrån
arbetsutskottets diskussion,
Utan särskilt yttrande från AU hänvisa ärendet för beslut på gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens (GVN) sammanträde 2014-04-16.

Utbildningschefen, Ekonomichefen Jimmy Söderström och Informatör My MonzónPreis redogör utifrån arbetsmaterialet.
Strategisk plan och budget visar GVN:s prioriteringar, vilka mål som ska uppnås, vilka
resurser som behövs och hur de ska finansieras under perioden 2015-2017.

Justerare:
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Utdragsbestyrkande:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2014-04-02

Protokoll

GVN AU § 25

Policy för ledning och styrning
Ärendenr GVN 2014/52

Beslutsunderlag:
 GVN Internremiss: Policy för ledning och styrning 2014-03-25
 Region Gotland Policy för koncernstyrning
 LK Policy för styrning och ledning 2014-03-06

Arbetsutskottet föreslår att


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom
förslaget till policy för styrning och ledning med följande undantag:
o ”Alla medarbetare i Region Gotland skall ha ett medarbetarkontrakt” (Policy för styrning och ledning, sid.11)

Policyn för styrning och ledning bedöms ha god funktion att övergripande ge
överblick avseende styrande aktiviteter, organisation, uppföljning och ledning.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bör därför inte ha några problem med att
ställa sig bakom policyn, med undantag av kravet på medarbetarkontrakt. Vår
bedömning är att den funktion ett medarbetarkontrakt har redan omhändertas i
medarbetar- och lönesamtal, den individuella kompetensutvecklingsplanen, skollag,
förordning och läroplan. Det är också en fråga om vinst i förhållande till insatt resurs.
Kontrollspannet, d.v.s. antalet medarbetare per chef, är i verksamheten så stort att
arbetsinsatsen i förhållande till eventuell vinst bedöms vara för stor.
Fram till 2017 tillkommer för GVF att våra chefer p.g.a. en stor omorganisation och
ombyggnaden av Sävehuset har en extraordinär arbetsbelastning.

Justerare:
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Utdragsbestyrkande:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2014-04-02

Protokoll

GVN AU § 26

Biblioteksplan för Region Gotland 2014-2017
Ärendenr GVN 2014/34

Beslutsunderlag:
 GVF Remiss: Bibliotek för alla – Biblioteksplan för region Gotland 2014-03-25
 KFN Biblioteksplan för Region Gotland 2014-2017

Arbetsutskottet beslutar att


Ge Utbildningschefen i uppdrag till viss redigering av texten.

Arbetsutskottet föreslår att


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställa sig bakom gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningens remissyttrande.

Utbildningschefen redogör för förvaltningens remissyttrande. Yttrande redovisas så att
gymnasiebibliotek ersätter skrivningar där begreppet skolbibliotek använts.

Justerare:
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Utdragsbestyrkande:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2014-04-02

Protokoll

GVN AU § 27

Ekonomiska konsekvenser Naturbruksprogrammet
Ärendenr GVN 2013/92

Beslutsunderlag:
 GVF Tjänsteskrivelse: Ekonomiska konsekvenser av antagning till Naturbruksprogrammet 2014-03-25

Arbetsutskottet beslutar att


Att tjänsteskrivelsen ”Ekonomiska konsekvenser av antagningen till
Naturbruksprogrammet” skall tas upp som beslutspunkt på gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2014-04-16.

Preliminär sökandebild inför hösten 2014

Den preliminära sökandebilden inför hösten 2014 är två behöriga förstahandssökande
till inriktningen lantbruk och två behöriga sökande till inriktningen djur. Av de
sökande till djurinriktningen har en elev valt profilen häst och en elev profilen
lantbruksdjur. Av de obehöriga sökande har fem sökt lantbruksinriktningen och två
djurinriktningen. Prognosen är att tre blir behöriga till lantbruksinriktningen, men
ingen till djurinriktningen.
I den provantagning som gjorts har, på grund av för få sökande, djurinriktningen
exkluderats. Provantagningen till lantbruksinriktningen och en analys av varje enskild
elevs val och meritpoäng ger en prognos på åtta antagna elever.
Ekonomiska konsekvenser vid start av årskurs 1 med åtta elever

Med hänvisning till regionens avsiktsförklaring tillsammans med de gröna näringarna
och det pågående utvecklingsarbetet på Lövsta, har gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden beslutat att inför omvalet erbjuda naturbruksprogrammets
inriktning lantbruk. Att starta naturbruksprogrammet med åtta elever innebär att
överkostnaden (bidragsbeloppet täcker inte programmets faktiska kostnader) med
nuvarande organisation blir ca 1 650 tkr per läsår. Det är förvaltningens bedömning
att det i nuläget och på kort sikt finns mycket små möjligheter att hitta eller redovisa
effektiviseringar som kan reducera den uppkomna kostnaden.

Justerare:
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Utdragsbestyrkande:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2014-04-02

Protokoll

GVN AU § 28

Marknadsföring av gymnasiets yrkesprogram

Arbetsutskottet beslutar att


Ge utbildningschefen i uppdrag att framställa underlag till handlingsplan som
behandlas på gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 201406-04.

Utbildningschefen redogör för diskussioner som förts med olika parter i syfte att
säkerställa yrkesutbildningar på Gotland utifrån efterfrågan på arbetsmarknaden.
Vidare har det förts diskussioner hur samarbete med branscherna kan fördjupas.

Justerare:
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Utdragsbestyrkande:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2014-04-02

Protokoll

GVN AU § 29

Information från förvaltningen

Lövsta grönt centrum
Utbildningschefen lämnar en rapport från genomförd konferens med intressenter i
arbetet med att skapa ett grönt centrum på Lövsta.
Delårsrapport 1
Ekonomichefen rapporterar kortfattat om arbetet med delårsrapport 1. Delårsrapport
1 redovisas på gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens (GVN) sammanträde 201404-16.
Sävehuset
Utbildningschefen rapporterar om dagsläget. En mer komplett information kommer
att ges på GVN:s sammanträde 2014-04-16.
Strategisk lokalförsörjningsplan
Utbildningschefen rapporterar om arbetet med planen. Vissa kompletteringar av
gällande plan har skickats till regionledningen. Gäller bl.a. framtida lokalisering av
Komvux/arbetsmarknadsenheten samt Elprogrammets inriktning datorteknik och
kommunikation.
Filmklustret
Utbildningschefen lämnar en rapport om det pågående arbetet och diskussionerna om
kostnader för studion och hur dessa skall fördelas mellan olika intressenter. En mer
utförlig rapport kommer att lämnas på GVN:s sammanträde 2014-04-16.
Komvux/arbetsmarknadsenheten
Utbildningschefen redogör för arbetet med rekryteringen av chefer som kommer att
vara avslutat 4 april.
Landsbygdssäkring av alla politiska fattade beslut
Utbildningschefen rapportera om det beslut som fattats av regionfullmäktige och som
innebär att landsbygdsperspektivet skall beaktas när nämnden fattar beslut.
Kulturplan och bildandet av barn- och ungdomskulturgrupp
Utbildningschefen redogör för det tidigare arbetet med kulturplanen och
uppdragsbeskrivningen för arbetsgrupp ”Barn- och ungdomskulturfrågor”.

Justerare:
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Utdragsbestyrkande:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2014-04-02

Protokoll

GVN AU § 30

Övriga frågor

Handikappsamråd Sävehuset
Kallelse är utskickad till mötet där information ges om projekteringen av Sävehuset.
Komvux:s kommande utbildningar
Frågor ställdes kring information om planerade utbildningar hos komvux och dess
finansiering. Utbildningschefen redogör för utbildningen samt de ekonomiska
förutsättningarna och kommer att kalla Komvux:s rektor för en mer utförlig
redogörelse till GVN:s sammanträdet 2014-04-16.
SSA-konferens
Konferensen SSA – Samverkan Skola Arbetsliv arrangeras i Visby 14-16 maj.
Tf nämndsekreterare Jonas Rindlaug skickar inbjudan till AU.
Folkhögskolan
Folkhögskolan gör eget bokslut och verksamhetsberättelse och den efterfrågas.
Utbildningschefen ser till att AU får tillgång till bokslutet.

GVN AU § 31

Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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