Kallelse, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)

Nämnd, onsdag den 3 juni 2015
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Remiss: Suicidpreventivt program Region Gotland

Beslut

Bilaga ss 1-27

Ansökan Guteskolan, kompensation grundbelopp

Beslut

Bilaga ss 28-80

Gotlands folkhögskola – Verksamhetsberättelse 2014

Beslut

Bilaga ss 81-99

Upphandling av naturbruksutbildning
Förändrat grundbelopp sjöfartsutbildningen, beslut enligt Skolverket

Beslut
Rapport

Information från förvaltning:
i.
Ekonomi – Jimmy Söderström
o Regionens ekonomi
o Ekonomi GVN
o Utbildningsinsats, grundbelopp
ii.
Studie- och yrkesvägledning - Inger Svenserud 11:30-12:00
iii.
Övrig information
o Yrkeshögskoleutbildningar
o Invandring och integration
o Ny gemensam förvaltning
o Förändringar omvalsperiod gymnasiet – Björn Linder
iv.
Kvalitetsrapport 5 och 6 – Björn Linder
v.
Uppdrag
o Nulägesrapport – Sökande till yrkesutbildningar (förändring
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o Processbeskrivning långsiktigt hållbart utbildningsutbud
vi.
Utbildningsinsats, kommunikation - My Monzón-Preis 14:30

Rapport
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Rapport
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Saga Carlgren, ordförande
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i.

ii.
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vi.
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Ärendenr GVN 2015/62

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2015-05-26

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

RS Remiss: Suicidpreventivt program Region Gotland
Arbetsutskottets förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom
ledningskontorets förslag till handlingsprogram för
självmordsförebyggande arbete och godkänner remissvaret.

Sammanfattning

På uppdrag av Regionfullmäktige pågår ett arbete att ta fram övergripande
handlingsprogram för medborgarnas säkerhet och trygghet på Gotland. Som
en del i det har ett förslag på program för självmordsförebyggande arbete för
åren 2015-2018 arbetats fram. I programmet ingår fem strategier för att minska
självmord och självmordsförsök. Här följer en förkortad version av det som
särskilt rör gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens (GVN) uppdrag:
1. Ökad kunskap om psykisk ohälsa och självmord i befolkningen och
bland medarbetare i Region Gotland.
Uppdrag GVN (och alla nämnder) att definiera vilka funktioner som möter
personer som är självmordsbenägna samt utarbeta rutiner och kompetensutveckling
för dessa funktioner.
2. Specifikt fokus på barn och unga i det självmordsförebyggande arbetet.
Uppdrag i ordinarie verksamhet
Arbete med psykisk hälsa, normer och värden i skolan sker enligt uppdrag i
ordinarie verksamhet utifrån skollag och läroplan för att stärka barn och ungas
livskompetens
Bakgrund

Att våra verksamheter berörs av rapporten råder det ingen tvekan om.
I läroplanen för gymnasieskolan står t ex att:
”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om
den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten.”
I övergripande mål och riktlinjer, avsnittet normer och värden, står att skolan:
”Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt
medverkar till att hjälpa andra människor”.
Alla som arbetar i skolan ska:
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2015/62

Region Gotland

”Medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för
människor också utanför den närmaste gruppen”
Även skollagen stödjer detta 3 kap 8§ Utredning:
”Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter (än att nå
kunskapsmålen) i sin skolsituation”
Bedömning

All personal som arbetar i våra verksamheter har i uppdrag att uppmärksamma
ungdomar som far illa och därefter agera. Att identifiera ungdomar som är
självmordsbenägna ingår i det uppdraget.
Det är dock vår bedömning att vi till vissa delar behöver öka kompetensen
bland personalen och att mer strukturerat arbeta med hur vi upptäcker dessa
ungdomar. Med tanke på alla uppdrag som läggs på skolan utöver det som
anges i våra styrdokument anser förvaltningen att de kompetensutvecklande
insatser som görs ska riktas till framförallt elevhälsan, utvalda skolledare och
vissa utpekade lärargrupper. Att göra en gemensam utbildning för alla
medarbetare i gymnasieskolan är enligt vår bedömning en för stor satsning i
förhållande till alla andra uppdrag som skolan har.
Under åren 2015-2018 är vår bedömning att kompetensutvecklingsinsatser i
första hand bör riktas mot barn- och elevhälsans personal, samtidigt som det
tas fram en plan som beskriver hur resterande personal ska
kompetensutvecklas (och vilka). För en sådan satsning måste det skapas ett
ekonomiskt utrymme.
Eftersom denna kompetens är nödvändigt i de flesta av våra förvaltningar i
Region Gotland så efterfrågar vi en samordning för utbildningen.

Alf Nilsson
Utbildningschef
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Ärendenr RS 2014/582

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Veronica Hermann

Datum 30 mars 2015

Remittering av Förslag till program för självmordsförebyggande
arbete
Regionstyrelsen beslutade 2015-03-26 att remittera Förslag till program för
självmordsförebyggande arbete, till nämnderna och till NSPH (Nationell Samverkan
för Psykisk Hälsa).
Remissvar skickas senast 2015-06-15 till registrator-rs@gotland.se. I svaret anges att
det gäller ärende RS 2014/582.
I remissvaret önskas särskilt nämndernas syn på konsekvenser i den egna
verksamheten.
Från NSPH önskas särskilt tankar utifrån patient-, brukar- och anhörigföreningars
perspektiv.
Under remisstiden kommer ledningskontoret att erbjuda deltagande i
remisskonferens.
Vid frågor kontakta Veronica Hermann, strateg på Ledningskontoret,
mail: veronica.hermann@gotland.se, telefon: 0498-26 90 29.
Bilaga 1 Program för självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland för åren 2015-2018 –
förslag och faktaunderlag

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Ärendenr RS 2014/582

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Veronica Hermann

Datum 27 februari 2015

Regionstyrelsen

Program för självmordsförebyggande
arbete inom Region Gotland för åren 20152018 - Förslag och faktaunderlag
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Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2014/582

Inledning
Drygt 1600 personer tog sitt liv i Sverige under år 2013 och knappt 7400 personer
vårdades på sjukhus till följd av självmordsförsök 1.
Den totala kostnaden i samhället, indirekta och direkta kostnader, för ett enskilt
självmord beräknas till cirka 18,7 miljoner kronor och 3 miljoner kronor för ett
självmordsförsök 2. På Gotland tar mellan 6-14 personer sitt liv per år och runt 50
personer gör självmordsförsök.
På uppdrag av Regionfullmäktige pågår arbete att ta fram övergripande
handlingsprogram för medborgarnas trygghet och säkerhet på Gotland. Som en del i
det arbetet har förslag på program för självmordsförebyggande arbete för åren 20152018 arbetats fram.
De regionanala riktlinjer för suicidprevention som beslutats av hälso- och
sjukvårdsnämnden gäller i första hand bedömning av självmordsnära personer samt
vård vid självmord eller självmordsförsök. Det är inte ett program för det samlade
självmordsförebyggande arbetet inom regionen.
Arbetet med förslaget har gjorts i en arbetsgrupp med representation från
förvaltningarna och en hjärnkollsambassadör. Diskussion har förts med Tryggare
Gotland (brottsförebyggande arbete mellan polis, länsstyrelse och Region Gotland i
samarbete med externa organisationer), representanter från Falck Ambulans AB,
Sjukvårdsrådgivningen Previa, Finsam, Sjukhuskyrkan, ideella organisationen
SuicideZero, NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av
psykisk ohälsa) samt ambulansöverläkare.

Syfte
Syftet med programmet för det självmordsförebyggande arbetet är att minska antalet
självmord och självmordsförsök på Gotland under åren 2015-2018.
Förslag på strategier och satsningar inom Region Gotland år
2015-2018
Utifrån fakta och identifierade risker och behov (s) föreslås fem strategier inom
Region Gotland för att minska antalet självmord och självmordsförsök under åren
2015-2018:
1. Ökad kunskap om psykisk ohälsa och självmord i befolkningen och bland
medarbetare i Region Gotland
2. Specifikt fokus på barn och unga i det självmordsförebyggande arbetet
3. Regionövergripande samordning av individuellt krisstöd i samband med
självmordsförsök och självmord
4. Säker hantering av skjutvapen
5. Samverkan inom Region Gotland och med externa aktörer i det
självmordsförebyggande arbetet
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Implementering av strategierna i verksamhet och uppföljning

Nedan anges uppdrag till nämnderna som bedöms vara särskilt viktiga att satsa på för
att strategierna ska få genomslag i praktiskt arbete. En del av uppdragen finns redan i
verksamheterna och lyfts fram eftersom de bedöms ha stor betydelse. Det kan finnas
behov av att strukturera och fokusera arbetet samt att öka samverkan mellan
förvaltningarna. Andra uppdrag är nya utifrån identifierade behov.
Utifrån uppdragen ansvarar respektive nämnd för planering av aktiviteter med tydliga
delmål och indikatorer för uppföljning. Arbetet lyfts in i ordinarie system för ledning
och styrning i verksamheterna. Vid planering av åtgärder tas hänsyn till grupper med
ökad risk för självmordsförsök och självmord. Åtgärderna anpassas även för att
fungera väl i olika grupper, hänsyn tas till exempel till ålder, kön och utbildningsnivå.
Samarbete görs över nämndgränser där det är ändamålsenligt.
Uppföljning görs årligen i verksamheternas ordinarie system för resultatuppföljning.
Ledningskontoret får i uppdrag att i samband med årsredovisning år 2016 och 2018
sammanställa nämndernas resultat utifrån uppdragen samt förekomsten av självmord
och självmordsförsök i befolkningen. Det bör om möjligt samordnas med övrig
uppföljning av trygghet och säkerhet för medborgarna på Gotland eftersom det
självmordsförebyggande arbete ingår som en del av det.
Strategier och uppdrag under år 2015-2018
1 Ökad kunskap om psykisk ohälsa och självmord i befolkningen och bland
medarbetare i Region Gotland
Uppdrag under perioden 2015-2018
Ansvarig nämnd: Samtliga nämnder

Rutiner för arbete och kompetensutveckling finns för funktioner som möter
brukare/kunder som är självmordsnära* 1och situationer med hög risk för
självmordskris*. Respektive nämnd definierar vilka funktioner det gäller inom
verksamheten.
Uppdrag under perioden 2015-2018
Ansvarig nämnd: HSN

Nuvarande regionala riktlinjer för suicidprevention revideras för att gällas
i hälso- och sjukvård, socialtjänst och elevhälsa samt byter namn.

Uppdrag under perioden 2015-2018
Ansvarig nämnd: RS

Främjande av psykisk hälsa och minskning av risk för självmord läggs in som en
del i Region Gotlands psykosociala arbetsmiljöarbete.
Plan tas fram för kontinuerlig utbildning av chefer i ”första hjälpen för psykisk
hälsa”.
Informationsinsats till befolkningen om psykisk ohälsa och förebyggande av
självmord i samarbete med externa aktörer.
Erbjuda introducerande utbildning kring självmordsprevention riktad till
medarbetare inom Region Gotland.

*Definitioner, se sidan 5
GVN 2015-06-03
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2 Specifikt fokus på barn och unga i det självmordsförebyggande arbetet
Uppdrag i ordinarie verksamhet
Ansvarig nämnd: BUN och GVN

Arbete med psykisk hälsa, normer och värden i skolan sker enligt uppdrag i
ordinarie verksamhet utifrån skollag och läroplan för att stärka barn och ungas
livskompetens.
2015-2018
BUN och GVN
Barn och unga ges kunskap i skolan om tecken på psykisk ohälsa och
förebyggande av självmord enligt metod rekommenderad av NASP.

Uppdrag under perioden
Ansvarig nämnd:

Personal inom alla yrkesgrupper i skolan har kunskap om och skolan har tydliga
rutiner för upptäckt av risk för självmord och självmordsförsök.
Uppdrag i ordinarie verksamhet
Ansvarig nämnd: HSN

Säkerställa tillgänglighet till första linjens vård för barn och unga vid psykisk
ohälsa.

3 Regionövergripande samordning av individuellt krisstöd i samband med
självmordsförsök och självmord
Uppdrag i ordinarie verksamhet
Ansvarig nämnd: RS

I samarbete mellan förvaltningar i Regionen och med externa aktörer samordnas
individuellt krisstöd till individer, bland annat i samband med självmordsförsök
och självmord. Det ingår som en förlängning av uppdraget kring krisstöd vid
allvarlig händelse.

4 Säker hantering av skjutvapen
Uppdrag i ordinarie verksamhet
Ansvarig nämnd: HSN

Rapportering enligt vapenlagen om personer som ur medicinsk synpunkt inte är
lämpliga att hantera skjutvapen.

5 Samverkan inom Region Gotland och med externa aktörer i det
självmordsförebyggande arbetet
Uppdrag under perioden 2015-2018
Ansvarig nämnd: RS

Skapa rutin för regelbunden statistik för självmord och självmordsförsök på
Gotland.
Ta fram och implementera arbetssätt för regelbunden samverkan för
självmordsprevention inom Region Gotland och med externa aktörer.

Pröva möjligheten att skapa modell för händelseanalys av självmord bland
personer som inte haft kontakt med sjukvården.
Konsekvenser

Fokusering på de uppdrag som finns sedan tidigare kan leda till fokuserat arbete med
specifika processer, tydliggörande av rutiner, nya samarbeten etc. Det kan leda till
behov av omfördelning av resurser i verksamheten. Exempel på det skulle kunna
vara arbetet med att förebygga psykisk ohälsa i skolan och kompetensutveckling i
verksamheterna.
GVN 2015-06-03
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Även nya uppdrag kan medföra behov som gör det nödvändigt att omfördela
resurser inom verksamheten.

Definition av begrepp
Självm ordsförebyggande och suicidprevention

Självmordsförebyggande och suicidprevention är synonyma begrepp för åtgärder
med syfte att förhindra självmord och självmordsförsök 3.
I programmet används begreppet självmordsförebyggande i första hand.
Suicidprevention används som begrepp i vissa fall när det gäller åtgärder gentemot
självmordsnära personer, inom exempelvis hälso- och sjukvård.
Självm ordshandling




Självmordsförsök - Livshotande eller skenbart livshotande beteende, i avsikt att
sätta sitt liv på spel eller göra intryck av en sådan avsikt, men som inte leder till
döden
Självmord 4

Självm ordstankar

Fantasier, tankar, önskningar om och impulser att begå självmord. Dessa kan
utvecklas till avsikter, planer och eventuellt
beslut 4
Självm ordsrisk

Risken att i en nära framtid begå självmord. Ibland avses risken under hela livet 4
Självm ordskris

Kris under vilken en människas tillgängliga problemlösningsmetoder sviktar så att
självmord aktualiseras och eventuellt planeras och genomförs 4
Självm ordsnära

Begreppet självmordsnära används för personer som:
- nyligen (inom senaste året) har gjort ett självmordsförsök
- har allvarliga självmordstankar och där självmordsrisk bedöms föreligga
under den närmaste tiden framöver
- utan att ha allvarliga självmordstankar ändå bedöms vara i riskzonen för
självmord på grund av omständigheterna i övrigt, t.ex. att utsättas för
starkt negativa livshändelser 4
Självm ordsprocess

Utvecklingen från den första allvarliga självmordstanken över eventuella
självmordsförsök till (fullbordat) självmord 4

Faktaunderlag
Orsaker till självmord och självmordsförsök

Självmord och självmordsförsök påverkas av flera olika faktorer: psykisk hälsa,
biologiska och genetiska faktorer, ogynnsamma livshändelser, psykologiska och
sociala faktorer liksom förhållanden i den fysiska miljön 5.
Innan en person gör självmordsförsök eller tar sitt liv pågår en självmordsprocess.
Personen börjar tänka på självmord och över tid går dessa tankar över i
kommunikation kring självmord som kan observeras mer eller mindre tydligt för att
GVN 2015-06-03
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så småningom leda fram till självmordsförsök och självmord. Självmordsprocessen
startar när flera riskfaktorer har anhopats samtidigt som personen upplever avsaknad
av stöd. Exempel på sådana situationer är förluster, negativa besked,
relationsproblem, stress, våld eller psykiskt trauma. Självmordshandlingen
uppkommer när personen varit en tid i självmordsprocessen och något utlöser en
självmordskris då personen inte kan se något annat sätt att handskas med situationen
än att ta sitt liv. Det är vanligt att en självmordshandling sker som en impulshandling.
Den utlösande faktorn kan vara en specifik situation med ökad stress och påfrestning
4,6,7
.
Hos barn och unga är den suicidala processen ofta kortare än hos vuxna 7.
9 av 10 personer som tar sitt liv har någon form av psykisk ohälsa. Vanligast är
depression och alkoholmissbruk. Hälften av personerna som tar sitt liv har haft
kontakt med psykiatrin 8.
Det är vanligare med självmord bland män än bland kvinnor men vanligare med
självmordsförsök bland kvinnor 6.
Det är skillnad på riskfaktorer för att självmord ska inträffa någon gång i livet och
risksituationer för utlösning av självmordskris då en person genomför själva
handlingen 6.

Källa: S.Ringskog Vagnhammar, D.Wasserman Första hjälpen vi självmordsrisk

Det finns ett samband mellan självmord och tillgång till metoder för att genomföra
det. Exempelvis finns samband mellan självmord och tillgång till skjutvapen och
faktorer i den fysiska miljön. Hur media rapporterar om självmord har också
betydelse. Det handlar om risk för imitation. Risken för att andra personer begår
självmord efter rapportering i media ökar om tydlig beskrivning görs av metod och
budskapet uppfattas heroiskt eller då negativa konsekvenser och alternativ
behandling för psykisk ohälsa utelämnas 8.
Förebyggande av självmord

WHO (World Health Organization) lyfter fram förebyggande av självmord i plan för
psykisk hälsa för åren 2013-2020. I planen den anges målet att självmord i befolkningen
ska minska med 10 procent till år 2020 9.
Påverka bakomliggande faktorer

Självmord och självmordsförsök kan förebyggas genom att påverka bakomliggande
faktorer som ökar risken för självmordshandling. Det är till exempel förebyggande av
GVN 2015-06-03
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psykisk ohälsa och missbruk i befolkningen samt att minska arbetslöshet och behovet
av ekonomiskt stöd 4,8.
Det är väsentligt att barn och unga har goda livsvillkor och att de får skyddsfaktorer
under uppväxten som motverkar psykisk ohälsa. Skyddsfaktorer är bland annat att ha
tilltro till sig själv och förmåga att söka och få stöd av andra, att vara öppen för andra
människors erfarenheter och för nya idéer samt att ha bra relation till andra
människor. I skollag och läroplan anges att målen för skolan handlar om både
utbildning och social fostran. Arbetsmiljön i skolan behöver även vara god så att
elever uppnår kunskapsmål och samtidigt mår bra. Personal i skolan behöver stöd för
att minska stress och oro i skolarbetet. En hälsofrämjande skola bör utöver specifika
kunskapsmål även ge en utbildning om psykisk hälsovård, kris- och konflikthantering
samt kamratstöd. Till den undervisningen bör kunskap om förebyggande av
självmord också infogas. Det måste planeras noga med evidensbaserade metoder för
att få rätt effekt 4.
Att förebygga mobbing och att ge föräldrar evidensbaserat föräldrastöd är andra
åtgärder som främjar god psykisk hälsa hos barn och unga 4.
Tillgänglighet till vård och behandling av god kvalitet vid psykisk ohälsa och
missbruk påverkar förekomsten av självmord. För barn och unga behövs en väl
fungerande första linje för vård vid psykisk ohälsa. Första linjen innebär den funktion
eller verksamhet som först möter ett barn eller en ungdom med ett indikerat psykiskt
eller psykosocialt hälsoproblem som är i behov av bedömning och eller vård 10.
Frivilligorganisationer och andra aktörer i civilsamhället kan vara en resurs för att
medverka till att bryta isolering och att stötta i samband med personliga kriser 8.
Försvåra för självmordshandling

Åtgärder behövs för att minska tillgången till metoder för självmord som har hög
dödlighet. Ju svårare det är att få tillgång till höggradigt dödliga metoder för
självmord desto större är sannolikheten att personen väljer en mindre dödlig metod
och därför överlever. Det kan till exempel handla om att det finns barriärer i den
fysiska miljön. Åtgärder kan också göras för att försvåra för självmordshandling när
en person kommer in i en självmordskris så att impulsen att genomföra handlingen
kan gå över och personen istället kan få vård och stöd. Det kan till exempel handla
om att personer med nedsatt psykisk hälsa inte ska ha tillgång till vapen och att
läkemedel förvaras säkert 11.
Uppmärksamma riskfaktorer och tillgång till åtgärder

Tidig upptäckt av personer som redan är inne i självmordsprocessen med snabbt
omhändertagande gör att självmordshändelser kan undvikas. Ökad kunskap behövs i
befolkningen om självmord, myter, rädslor och tabun samt vart man vänder sig för
att få hjälp och stöd. Det är större sannolikhet att möta en person med behov av akut
hjälp på grund av psykisk ohälsa än person med hjärtstillestånd. De flesta som tänker
på att ta sitt liv, tar sig igenom den krisen om de får stöd och vård. En stor del av de
som tar sitt liv har inte uppmärksammats eller fått vård och behandling som skulle
kunnat medföra att den självmordsprocessen hade avtagit. En statlig utredning har
påvisat behovet av utbildning i första hjälpen till psykisk ohälsa. Evidensbaserad metod
för detta som benämns MHFA, används i Sverige och utbildning ges via NASP*.
MHFA står för The Mental Health First Aid Training kommer ursprungligen från

*
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Australien och har vetenskaplig evidens i Svenska förhållanden. I Sverige kallas det
för första hjälpen för psykisk hälsa men förkortas även här MHFA 12,14.
Tillgängligheten till vård för självmordsnära personer är viktig och kontaktvägar
behöver vara kända i befolkningen 4,5. Det gäller vid pågående självmordshandling,
och när en person försökt ta sitt liv men även när en person är inne i en
självmordsprocess för att undvika att en självmordskris utlöses så att en
självmordshandling genomförs.
Snabb bedömning inom hälso- och sjukvård, rätt behandling, kontinuitet och
uppföljning av vård är väsentligt. Andra insatser som är viktiga för självmordsnära
personer är sociala interventioner som till exempel krisstöd, råd, information och
psykosociala behandlingskontakter. Stöd av olika former behövs till anhöriga i
samband med självmord men även till en självmordsnära persons anhöriga.
Närstående till självmordsnära personer har en viktig roll i stödet till den
självmordsnära personen, och bör involveras, men samtidigt egen ökad risk för att
hamna i självmordsprocess eller att situationen utlöser en självmordskris 4,5.
Det akuta omhändertagandet i samband med en självmordshandling, till exempel hot
om självmord på allmän plats kan med fördel samordnas mellan
”blåljussfunktionerna” polis, ambulans, räddningstjänst och alarmcentral för att få till
snabbt omhändertagande. Det har bland annat gjorts i Stockholm och Jönköping 13,14.
Kompetens i akut omhändertagande av självmordsbenägen person är också av vikt
för att bryta pågående självmordshandling.
Samverkan och uppföljning

Samverkan mellan olika aktörer i samhället behövs i det självmordsförebyggande
arbetet. Stödet kring självmordsnära personer behöver planeras över organisatoriska
gränser. Uppföljning av självmordshändelser, bredare än bara i hälso- och
sjukvården, ger kunskap som kan användas för att förbättra samarbetet mellan
aktörer och hitta adekvata åtgärder för att undvika liknande situationer i framtiden
4,5,10
.
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen kommer i början av 2016 att lansera ett
kunskapsstöd för bred händelseanalys av självmord bland barn och unga.
Nationella strategier

I nationellt handlingsprogram för förebyggande av självmord, beslutat av riksdagen,
finns 9 angivna strategier 5:
1 Insatser som främjar goda livschanser för mindre gynnade grupper
Genom arbete i förskola, skola och fritidsverksamhet kan utvecklingen av barns och
ungas kompetenser främjas. Då kan risken för psykisk ohälsa och självmord minskas
även för barn med mindre goda förutsättningar.
2 Minskad alkoholkonsumtion i befolkningen och i högriskgrupper för självmord
3 Minskad tillgänglighet till medel och metoder för självmord
4 Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag
Självmord ses som en psykologisk olycka som skulle kunnat förhindras. Bred
analys av händelsen, inte bara inom vården, behövs för att kunna förebygga att
likande olyckor sker.
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5 Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser
Adekvat behandling av psykisk ohälsa och missbruk behövs eftersom medför
ökad risk för självmord och att det finns en underbehandling av psykisk ohälsa.
6 Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord
NASP(Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa)
har expertfunktion inom suicidprevention i Sverige och arbetar med utveckling
av suicidpreventiva metoder, utbildning och information.
7 Kompetenshöjning av personal och andra nyckelpersoner i vård och omhändertagande av personer
med självmordsproblematik
Ökad kunskap behövs i hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra verksamheter
där medarbetarna kommer i kontakt med självmordsnära personer. Det handlar
inte bara om medarbetare som arbetar inom psykiatri och beroendevård utan
även till exempel medarbetare i primärvård, olika typer av handläggare, personal i
äldrevård och så vidare.
8 Händelseanalys i samband med Lex Maria anmälningar
Hälso- och sjukvården ska anmäla alla självmord som inträffat under pågående
vård eller inom fyra veckor efter en vårdkontakt, enligt Lex Maria.
9 Stöd till frivilligorganisationer
Frivilligorganisationer kan på ett friare sätt än offentliga organ lyfta fram
perspektiv på en fråga och föreslå lösningar. På detta sätt kan de påskynda en
utveckling i önskvärd riktning.
Prioriterade åtgärder enligt Suicide Zero

Suicide Zero är en ideell förening som för närvarande är stark opinionsbildare och
bärare av kunskap kring självmord. De lyfter fram några delar som särskilt viktiga i
det självmordsförebyggande arbetet: uppmärksammande av risk för självmord och
krisstöd i form av kriscentra, breda händelseanalyser samt tydliga insatser i skolan.
De förespråkar att skolorna använder Miami-modellen för självmordsförebyggande
insatser. Det innefattar bland annat regelbunden kompetensutveckling för alla
personalgrupper i skolan kring självmordsprevention samt tydliga rutiner för
bedömning av risk för självmord bland barn och unga. I skolan finns
specialistutbildade så kallade trust specialists som har lång utbildning om psykisk ohälsa
och behandlingskompetens. De har livskunskap med eleverna samt är de som
genomför bedömningar och samtal om en elev uppfattas ha ökad risk för självmord
15
.
Stödmaterial

WHO har tagit fram stödmaterial för det självmordsförebyggande arbetet som kan
användas i svenska förhållanden. Det finns att tillgå via NASP (Nationellt centrum
för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa)hemsida.
• Att förebygga självmord: ett stödmaterial för polisen, brandförsvaret,
ambulans och SOS-alarm
• Att förebygga självmord: ett stödmaterial för allmänläkare
• Att förebygga självmord: ett stödmaterial för professionella inom media
• Att förebygga självmord och självmordsförsök hos skolelever – ett
stödmaterial för lärare och annan skolpersonal
• Att förebygga självmord: ett stödmaterial för primärvården
• Att förebygga självmord: ett stödmaterial för fångvården
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Förebygga självmord: Att starta stödgrupper för efterlevande
Att förebygga självmord: ett stödmaterial för arbetsplatsen

Stödmaterialet för förebyggande av självmord och självmordsförsök hos skolelever är
specifikt anpassat till svenska förhållanden av NASP. I det finns bland annat kunskap
om skyddsfaktorer för barn och unga, upptäckt och hantering av självmordsnära
elever samt åtgärder om självmord inträffat.
NASP har även framtaget stödmaterial till föräldrar och till skola.
Länk till stödmaterial från WHO och NASP
Flera organisationer har tagit fram stödmaterial som kan användas i det
självmordsförebyggande arbetet och erbjuder stöd via telefon eller chatt.
Länk till NASP hemsida med information om hjälplinjer och enkel information om
myter och risksignaler för självmord.
Länk till Vårddguiden 1177 hemsida för stöd till barn våga fråga
Utbildningar som stöds av NASP

NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa)
tillhandahåller utbildningar som kan användas i det självmordsförebyggande arbetet
16
.
Första hjälpen till psykisk ohälsa, MHFA
MHFA finns med inriktning både för först hjälpen för unga, vuxna och äldre.
Utbildningen är så kallad kaskadutbildning som innebär att instruktörer får utbildning
för att i sin tur kunna utbilda andra personer. Instruktörsutbildning ges via NASP
och kostar 19 500 kronor. Den omfattar 5 dagar. Utbildningen som sedan ges av
instruktörerna till andra sker i grupp med cirka 16 personer. Varje grupp får en
utbildning på 12 timmar uppdelad i 4 moduler där varje del är 3 timmar. Utbildning i
respektive modul kan ske vid separata tillfällen eller läggas ihop. Utbildningen i
MHFA med inriktning mot unga är även den delad i 4 moduler men varje modul är
något längre; 3,5 timmar. Utbildningen i MHFA med inriktning mot unga och äldre
är riktad till personer som exempelvis arbetar med dessa grupper. Tanken är inte att
exempelvis ge utbildningen till elever i skolan.
Akut omhändertagande av självmordsbenägen person, AOSP
Akut omhändertagande av självmordsbenägen person, AOSP är en utbildning som
riktar sig till personer som i sitt yrke möter personer i akuta självmordssituationer.
Utbildningen är inte vetenskapligt utvärderad men omfattande praktisk användning
visar goda erfarenheter som gör att den rekommenderas av NASP. Den utvecklades
som en del i Stockholms läns projekt för självmordsprevention. Även denna
utbildning är kaskadutbildning. Instruktörsutbildning ges via NASP och kostar 5000
kronor. Den omfattar 2 dagar. Utbildningen som sedan ges via instruktörerna är en
endagskurs på 5-8 timmar i grupper om cirka 12 personer.
Introducerande utbildning i självmordsprevention
Introduktion till självmordsprevention innebär att ge grundläggande kunskap om
psykisk hälsa, myter om självmord, risker och stöd. Sedan några år har NASP
tillsammans med kommuner i Stockholm ett pågående projekt Aktion livräddning. Det
innebär att personer som i sitt yrke på något vis kommer i kontakt med
självmordsnära och sårbara människor får en dags introduktionsutbildning i
självmordsprevention.
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Kunskapsseminarier
NASP genomför även kontinuerligt kunskapsseminarier om självmordsprevention
utifrån vetenskaplig forskning.
Utbildning riktad till barn och unga
NASP ger utbildningen Kärleken är den bästa kicken som är en utbildning riktad till
personer som arbetar med ungdomar. Den är 2 dagar och kostar 3500 kronor per
deltagare. Den ger kunskap för att förebygga psykisk ohälsa bland ungdomar. Den
som gått utbildningen kan i sin tur utbilda ungdomar. Det finns inget formellt
upplägg för hur utbildningen ges till unga. Kunskapen kan användas som del i någon
form av utbildning i ”livskompetens”. NASP rekommenderar att ”livskompetens” är
något som skolorna satsar på, exempelvis att ha schemalagd tid för utbildning kring
detta.
2015 presenterades en vetenskaplig studie som fått medial uppmärksamhet. Den
visar att riktad utbildning till unga om tecken på psykisk ohälsa har effekt för att
minska antalet självmordsförsök och allvarliga självmordsplaner bland skolelever 1416 år gamla. Det kallas för “Youth Aware of Menthal Health Programme” 17. Det är
dock inte testat i Svenska förhållanden.
Förekomst av självmord och självmordsförsök på Gotland

För detaljer, se diagram och tabeller i bilaga 2.
Självmord på Gotland

De senaste 5 åren har mellan 6-14 gotlänningar tagit sitt liv, i snitt 9 personer per år.
Någon tydlig trend i att antalet har ökat eller minskat kan inte ses, varken uppdelat
för kvinnor och män eller i olika åldersgrupper.
Det är vanligare med självmord bland män än bland kvinnor.
Av de personer som tagit sitt liv på Gotland sedan 1997 har fler varit i åldern 40-59
år än i andra åldersgrupper. Minst antal självmord har genomförts av personer i
åldern 0-19 år, totalt 7 personer under de 17 år som det finns statistik för. Antalet
självmord i åldersgruppen från 80 år och uppåt är relativt få men relaterat till hur
många personer som finns i den åldersgruppen är det inte mindre vanligt i den
gruppen.
Det finns inte något tydligt mönster bland kvinnor som tagit sitt liv på Gotland i
vilket tillvägagångssätt som använts. Bland män syns det tydligt att fler tagit sitt liv på
annat sätt än genom förgiftning. Tillförlitlig statistik finns inte för att analysera de
metoder som använts då tillvägagångssättet angetts som annat sätt än förgiftning.
Bland de personer som tog sitt liv under 2014 som haft kontakt med sjukvården var
hängning det vanligaste tillvägagångssättet. Medarbetare hos polisen och
ambulanssjukvården på Gotland har bilden av att flest självmord på Gotland skett
genom hängning och skjutning. Polisens uppgifter om självmord på Gotland visar
inte några mönster i form av speciellt utsatta platser.
Vid jämförelse med riket räknas antalet självmord om till antal per 100 000 invånare.
På Gotland har antalet självmord varierat mellan åren och totalbefolkningen är liten.
Det gör att det finns statistiska svårigheter vid jämförelse med riket. Rangordnas
länen utifrån det län som har lägst förekomst av självmord år för år framgår stor
variation i placeringen för Gotland. Vissa år har Gotland haft högst antal i jämförelse
och vissa år har Gotland varit bland de län som haft lägst antal självmord. Vid analys
av antal självmord under flera år syns det att förekomsten av självmord bland män på
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Gotland under flera år varit något vanligare än i riket. När det gäller kvinnor har det
varierat mellan åren om antalet självmord varit högre eller lägre i förhållande till riket.
Vid jämförelse med riket av självmord i olika åldersgrupper framgår att det varierar
om förekomsten på Gotland varit högre eller lägre än i riket. I åldersgrupperna 0-19
år och 80+ år har däremot förekomsten varit högre jämfört med riket under samtliga
år då minst en person i de åldersgrupperna tagit sitt liv på Gotland tros att det
faktiska antalet självmord i de åldrarna är lågt.
Självmordsförsök på Gotland

Mellan åren 2009 och 2013 har i medeltal 22 män och 27 kvinnor vårdats på sjukhus
för självmordsförsök. Antalet har ökat både bland kvinnor och bland män sedan år
2007.
Av de personer på Gotland som vårdads på sjukhus för självmordsförsök mellan år
2009 och 2013 var de flesta kvinnorna i åldersgruppen 20-39 år och yngre än 19 år.
Bland män var det flest i åldersgruppen 20-39 år och 40-59 år.
Det är vanligare på Gotland att män vårdats på sjukhus för självmordsförsök än i
riket.
Att mäta självmordsförsök genom antal personer som vårdats på sjukhus ger inte en
sann bild av antalet. Det finns ett antal personer som gjort självmordsförsök men
inte vårdats på sjukhus i samband med det.
Självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland
Påverkan av bakomliggande faktorer

Arbete för att förebygga psykisk ohälsa, hos barn och unga, vuxna och äldre sker
genom grunduppdrag i de flesta förvaltningarna. Samordning av aktiviteter inom
Region Gotland för att förbättra psykisk ohälsa hos barn och unga görs via BarnSam,
samverkan mellan förvaltningarna i Region Gotland. Tydlig samordning av arbetet
att förebygga psykisk ohälsa kring vuxna och äldre finns inte på motsvarande sätt.
För närvande pågår arbete inom hälso- och sjukvården med att planera för tydlig
struktur första linjens vård för psykisk hälsa bland barn och unga. I arbetet ingår att
göra verksamheten tillgänglig och känd i befolkningen samt att arbeta med rutiner
tillsammans med socialtjänst och elevhälsa. I förlängningen skulle arbetet kunna leda
till att medarbetare inom hälso- och sjukvården som arbetar med ”första linjens
vård” arbetar närmare barn och ungdomar på plats i skolan.
Försvåra för självmordshandling

Varje år rapporterar läkare i sjukvården cirka 5-8 gånger per år i enlighet med
vapenlagen om personer som inte är lämpliga att hantera skjutvapen. Det är
rimligtvis en underrapportering med tanke på antal vapenlicencer som finns. Polisen
kontaktas även av och till av anhöriga som upplever att en person inte är lämplig att
inneha skjutvapen, där polisen bedömer att det varit adekvat med anmälan från
sjukvården 18.
Uppmärksamma riskfaktorer och tillgång till åtgärder

Inom ramen för regionens krisberedskap pågår planering för arbete med att kartlägga
vilket stöd som finns för individer i kris. I nuläget saknas regiongemensamt
omhändertagande för individuellt krisstöd och tanken är att under 2015 arbeta fram
det. Det kommer även att innefatta krisstöd i samband med självmord och
självmordsförsök och göras i samarbete med andra externa organisationer.
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Inom psykiatrin har riktlinjer tagits fram för praktiskt arbete med patienter som är
självmordsnära. Det innehåller bland annat skattningsskalor för bedömning av risk
för självmord.
I flera verksamheter i Region Gotland har en del medarbetare fått utbildning kring
självmordsprevention, exempelvis via NASP. Inom socialförvaltningen och hälsooch sjukvården finns några medarbetare som är instruktörer i första hjälpen i psykisk
hälsa, MHFA. Strukturerad samordning av utbildning inom och mellan förvaltningar
saknas. Inom BarnSam har behov framkommit av gemensam introduktion för
medarbetare i Region Gotland om psykisk ohälsa och risk för självmord.
Samverkan mellan Region Gotland och externa aktörer med blåljusfunktion
efterfrågas.
Samverkan och uppföljning

Polisen kontaktar chefläkare i hälso- och sjukvården efter självmord. Har personen
haft kontakt med hälso- och sjukvården inom 4 veckor görs Lex Maria anmälning
och händelseanalyser. Om så inte är fallet görs ingen vidare analys eller uppföljning.
Strukturerad kontakt mellan NASP och Region Gotland har inte förekommit.
Bedömning av risker och behov på Gotland
Påverkan av psykisk ohälsa

Förebyggande av psykisk ohälsa är viktigt på Gotland eftersom det är den främsta
orsaken till självmord samt att antalet självmordsförsök ökar. Samordning på
övergripande nivå i det arbetet för vuxna och äldre vore av vikt inom Region
Gotland. Det tas emellertid inte upp i strategierna för det självmordsförebyggande
arbetet. Det är istället önskvärt med tydlig samordning kring den frågan som en del
av det regionövergripande folkhälsoarbetet.
Specifika insatser för barn och unga

Det finns ett behov av att i det självmordsförebyggande arbetet specifikt lyfta fram
behovet av insatser kring barn och unga eftersom en stor del av de personer som
genomför självmordsförsök är under 20 år. Även om antalet självmord varit få i den
åldersgruppen så har det relativt sett varit fler fall än i riket de år då en ung person
tagit sitt liv på Gotland. Det bedöms även viktigt att göra åtgärder så att barn och
unga utveckla kompetenser som skyddar mot självmord senare i livet eftersom de
flesta av självmordsförsöken genomförts av personer i åldern 20-39 år.
Det är av vikt att arbetet, inom hälso- och sjukvården, med tillgång till första linjens
vård för barn och unga vid psykisk ohälsa, får framgång. Tydlig samverkan i det
dagliga arbetet mellan förvaltningarna kring ungdomshälsa bedöms också vara
betydelsefullt.
Skolan har uppdrag enligt skollagen att arbeta för att stärka barn och unga och inte
enbart nå kunskapskrav i skolämnena. Fokus på hälsofrämjande skola skulle
ytterligare kunna stärka det arbetet med exempelvis tydlig plan för att ge barn och
unga kunskap som stärker ”livskompetens”, exempelvis genom schemalagda
aktiviteter, samarbete med andra förvaltningar i Region Gotland och externa aktörer.
I det arbetet kan utbildningen kärleken är den bästa kicken vara användbar liksom
WHO:s stödmaterial för förebyggande av självmord och självmordsförsök bland
skolelever.
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Arbetet med likabehandlingsplaner och mobbingförebyggande åtgärder kan stärkas.
Det skiljer sig mycket mellan skolorna i hur stor del av eleverna som upplever att
vuxna på skolan arbetar för att förhindra mobbing (18).
Kunskap om psykisk ohälsa och om förebyggande av självmord behöver säkras i alla
yrkesgrupper som arbetar i skolan.
Minska tillgång till metoder för självmord

Tillgång till skjutvapen har hög relation till förekomst av självmord. På Gotland är
skjutning ett av de självmordssätt som dominerar och polisen uppfattar att det finns
en underrapportering från sjukvården om personer som inte är lämpliga att hantera
skjutvapen. Förekomsten av självmord bland män är även något högre på Gotland än
i riket. Detta gör att det finns behov av att se över och säkra rutiner i hälso- och
sjukvården för rapportering enligt vapenlagen. Något behov av åtgärder i den fysiska
miljön har inte identifierats eller ytterligare generella behov av åtgärder för att minska
tillgång till metoder för självmord.
Uppmärksamma riskfaktorer och tillgång till åtgärder

Behov finns av ökad kunskap om psykisk ohälsa i befolkningen eftersom antalet
självmord inte minskar och antalet självmordsförsök ökar. Självmord och
självmordsförsök kan förhindras om självmordsprocessen bryts. Stor del av de
personer som tar sitt liv använder hängning som metod vilket till viss del kan kräva
en del planering. Det visar att det finns utrymme för att arbeta med att fånga upp
personer som är inne i självmordsprocessen, att ge vård och stöd innan den suicidala
processen leder till självmordshandling. För att det ska vara möjligt behöver personer
i omgivningen reagera på tecken att en annan person är inne i en självmordsprocess.
Det finns behov av ökad kunskap om psykisk ohälsa, myter om självmord och
tecken på risk samt vart stöd finns att tillgå. Region Gotland kan genom utbildning
av medarbetare bidra till ökad kunskap i befolkningen.
Samarbete kan även göras med externa aktörer för att sprida kunskap. Generell
introduktion om psykisk ohälsa och förebyggande av självmord kan användas,
exempelvis på liknade sätt som det har gjorts i Stockholmskommuner. Första hjälpen
för psykisk hälsa, MHFA skulle behöva spridas i samhället så att det blir en ”allmän
kompetens” på motsvarande sätt som hjärtlungräddning är. Även stödmaterial från
WHO och andra aktörer kan användas tydligare i verksamheterna.
Förutom att utbilda medarbetare i Region Gotland för att sprida kunskap i samhället
och bidra till god arbetsmiljö behövs kompetensutveckling kring psykisk ohälsa och
förebyggande av självmord i verksamheter där medarbetare kommer i kontakt med
självmordsnära personer. Det handlar om funktioner som ger vård och stöd till
personer i samband med självmordsförsök och vid genomförda självmord men även
om funktioner som möter personer med hög risk för självmord och i situationer som
skulle kunna utlösa självmordskris. Det gäller spridda typer av funktioner, allt från
handläggare av personalärenden till medarbetare i räddningstjänst. Analys av vilka
dessa funktioner är inom respektive verksamhet kan göras med stöd av kunskap om
kända riskfaktorer och risksituationer för självmord.
MHFA, första hjälpen för psykisk hälsa, har inte använts brett i Region Gotland men det
finns en del utbildade instruktörer i inriktningen mot vuxna och äldre. Det finns även
utbildade instruktörer i MHFA på Gotland inom organisationer utanför Region
Gotland. Samtliga inriktningarna inom MHFA bör användas. Bland unga är antalet
självmord få men det är vanligare med självmordsförsök bland unga än i andra
åldersgrupper. Det är få faktiska fall av självmord bland äldre men relaterat till hur
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många personer i den åldersgruppen som bor på Gotland är det vanligare jämfört
med i riket och till och med vanligare i den åldersgruppen på Gotland än i andra
åldrar vissa år.
Tydigt behov av samordnat krisstöd till individer i samband med självmord och
självmordsförsök har framkommit. Vid allvarliga självmordstankar finns behov på
Gotland av möjlighet till aktivt stöd då någon tar kontakt för att erbjuda krisstöd och
uppföljning. I samband med självmordsförsök behöver rutiner säkras så att personen
får vård och stöd i samverkan mellan olika aktörer. Det finns även att tydligt behov
på Gotland att säkra rutiner för krisstöd till anhöriga i samband med
självmordshändelse.
I en del verksamheter saknar medarbetare i Region Gotland tillgång till krisstöd i
samband med självmordshändelser utanför kontorstid.
De riktlinjer som tagits fram för suicidprevention i psykiatrin, med rutiner för
bedömning av självmordsnära personer och vård vid självmordskris används inom
psykiatrin men behöver spridas i andra verksamheter. De kan implementeras brett i
hälso- och sjukvården och även anpassas till att användas inom socialtjänst och
elevhälsa.
Möjlighet till ökat samarbete mellan blåsljusfunktioner vid hot om självmord ses
också. Redan beprövade metoder för gemensam alarmering mellan polis, ambulans
och räddningstjänst skulle troligen kunna användas även på Gotland.
Samverkan och uppföljning

Behov finns av att få tillförlitliga uppgifter om förekomst av självmordsförsök. Den
statistik som finns nationellt gäller bara självmordsförsök där personen vårdats på
sjukhus. Statistiken är betydelsefull för att kunna följa utvecklingen av faktiskt antal
självmordsförsök på Gotland för att exempelvis utvärdera genomförda satsningar.
Tydligare uppföljning av självmordshändelser på Gotland behöver göras i samarbete
mellan olika förvaltningar i Region Gotland och med polis och ambulansverksamhet.
Satsningar under år 2014-2015

Utifrån identifierade risker och behov föreslås fem strategier och satsningar som
finns angivna i början av detta dokument. Uppföljning görs i respektive verksamhets
ordinarie struktur för resultatuppföljning. Utöver det föreslås att ledningskontoret får
i uppdrag att sammanställa hur nämnderna arbetat utifrån uppdragen samt att följa
förekomsten av självmord och självmordsförsök. Vid uppföljningen av antal
självmord är det viktigt att beakta att antalet självmord år 2018, eller annat enskilt år,
inte kan vara en indikator på om satsningar varit lyckade eller inte eftersom det
hittills varit stor variation i antal självmord på Gotland mellan åren. Ett år kan
förekomsten på Gotland relaterat till riket vara bland den högsta för att året efter
vara bland den lägsta. För att säkert kunna dra slutsats om antal självmord minskat
behöver en trend mätas över flera år. Resultat kommer därför inte att kunna ses
tydligt förrän ett antal år efter 2018. För självmordsförsöken borde resultat kunna
mätas tidigare. Ett observandum är att med planerade satsningar kan antalet personer
som får vård och stöd i samband med självmordsförsök öka samtidigt som bättre
uppföljning av antal självmordsförsök utvecklas över tid. Det gör att det under
perioden kan framstå som att antalet självmordsförsök ökat trots att de i själva verket
kan ha minskat.
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Anna Derwinger-Hallberg, verksamhetsledare BarnSam
Marianne Ekedahl, verksamhetsutvecklare kultur- och fritidsförvaltningen
Jenny Ellebring, skolsköterska elevhälsan barn – och utbildningsförvaltningen
Bengt-Olof Grahn, projektkoordinator teknikförvaltningen
Veronica Hermann, strateg ledningskontoret
Marika Hård af Segerstad, patientrepresentant och hjärnkollsambassadör
Marie Härlin-Ohlander, verksamhetsområdeschef psykiatri hälso- och
Sjukvårdsförvaltningen
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Bilaga 2 Statistik över självmord och självmordsförsök
Diagram och tabeller avses personer folkbokförda på Gotland.
Figur 1 Antal självmord, kvinnor och män, på Gotland mellan år 1997 och 2013
Fler män än kvinnor på Gotland har tagit sitt liv under åren med undantag av år 2013. Antalet
självmord varierar över åren.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)
Figur 2 Antal självmord på Gotland i olika åldersgrupper under åren 1997 till 2013

Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)
Figur 3 Andel självmord i befolkningen på Gotland i respektive åldersgrupp

Beräknat genom att dela medelantal eller maxantal med befolkningsmängd i åldersgruppen
Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)
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Figur 4 Tillvägagångssätt vid självmord bland kvinnor på Gotland mellan år
1997 och 2013
Antalet självmord genom för giftning och annat sätt varierar i antal över åren
bland kvinnor på Gotland. Det går inte att se att förgiftning eller annat sätt är
vanligare.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X69 Avsiktligt självdestruktiv handling, förgiftning,
X70-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling, annat
Figur 5 Tillvägagångssätt vid självmord bland män på Gotland
mellan år 1997 och 2013
Fler självmord bland män på Gotland genomfördes på annat sätt än genom förgiftning under
åren 1999 till 2013.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X69 Avsiktligt självdestruktiv handling, förgiftning,
X70-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling, annat

GVN 2015-06-03
23/130

20 (24)

Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2014/582

Figur 6 Gotlands placering bland län med lägst respektive högst förekomst av antal
självmord per 100 000 invånare under åren 1997 till 2013

Placering blad län med lägst (1)
respektdive högst (21) förekomst

Diagrammet visar Gotlands placering bland samtliga 21 län utifrån förekomst av självmord i
befolkningen under respektive år. Högst placering, det vill säga på placering 21 innebär högst
förekomst av självmord av samtliga län. Låg placering innebär lågt antal självmord i befolkningen
relaterat till övriga län. Gotlands placering i relation till andra län varierar kraftigt över åren.
Exempelvis är förekomsten hög år 2012 men låg 2013.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)
Figur 7 Antal självmord omräknade till antal per 100 000 invånare för jämförelse
mellan antal på Gotland och i riket
Antalet självmord per 100 000 invånare är mindre bland kvinnor än bland män. Antalet varierar
mellan åren på Gotland. Antalet har varit högre bland män på Gotland än i riket de flesta åren
mellan 1997 och 2013.
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Källa: Socialstyrelsen ,diagnos X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)
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Figur 8 Antal kvinnor och män på Gotland som vårdats på sjukhus på grund av
självmordsförsök mellan åren 2001 och 2013.
Antalet kvinnor och män som vårdats på sjukhus på grund av självmordsförsök har ökat sedan
år 2007.

50
45
40

Antal

35
30
25

Män

20

Kvinnor

15
10
5
2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0

Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
Figur 9 Antal kvinnor per år på Gotland som vårdats för självmordsförsök bland i
olika åldersgrupper under åren 2009 till 2013

Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
Figur 10 Andel av kvinnorna på Gotland som vårdats på sjukhus på grund av
självmordsförsök, i olika åldersgrupper

Beräknat genom att dela medelantal och maxantal av antal självmordsförsök för kvinnor mellan
åren 2001 och 2013 med antal kvinnor på Gotland i åldersgruppen
Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
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Figur 11 Antal män per år på Gotland som vårdats för självmordsförsök i olika
åldersgrupper under åren 2009 till 2013

Avser vård på sjukhus efter självmordsförsök
Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
Figur 12 Andel av männen på Gotland som vårdats på sjukhus på grund av
självmordsförsök, i olika åldersgrupper

Beräknat genom att dela medelantal och maxantal av antal självmordsförsök för män mellan åren
2001 och 2013 med antal män på Gotland i åldersgruppen
Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
Figur 13 Antal självmordsförsök på Gotland i olika åldersgrupper under åren 2001
till 2013
Av de personer som vårdats för självmordsförsök på sjukhus på Gotland har flest varit i
åldersgruppen 20-39 år.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
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Figur 14 Antal självmordsförsök omräknade till antal per 100 000 invånare för
jämförelse mellan antal på Gotland och i riket
Antalet personer som vårdats på sjukhus för självmordsförsök omräknat till antal per 100 000
invånare visar att antalet självmordsförsöken varit fler bland män på Gotland är bland män i riket.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Datum 2015-05-21
Handläggare Jimmy Söderström

Ansökan om kompensering av grundbelopp för
budgetåren 2011-2014
Förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att ersätta
Guteskolan AB med 8 611 kronor för budgetåret 2011.

Sammanfattning av ärendet

Inkommit ansökan från Guteskolan AB om ”Kompensering av elevpeng för
åren 2011-2014 med hänvisning till att Region Gotlands gymnasieskolor har
visat negativt resultat (underskott) dessa år”, se bilaga 3.
Ärendebeskrivning

Guteskolan AB har i sin ansökan, för perioden, gjort antaganden om den
kommunala gymnasieskolans underskott och elevvolymer i den kommunalaoch fristående gymnasieskolan. Med detta som underlag har Guteskolan AB
gjort beräkningar och kommit fram till vilket belopp per elev och år de anser
att de skall bli kompenserade för. Guteskolan har som grund för sina
beräkningar och antagande hänvisat till följande domar Kammarätten i
Sundsvall 13335-12 och 2013-1254
Förvaltningsrätten i Växjö 4299-12 och 234-13.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut att under innevarande år
endast ersätta för år 2011 är nämndens inställning om att det är väsentligt att
underskotten regleras över tid samt att underskott i verksamheten ska
återbördas. I praktiken innebär detta att för i år kan endast resultatet för år
2011 bedömas och ersättas, när årsbokslut för år 2015 är klart kan år 2012
bedömas och ersättas. Nämndens ställning har stöd i domstolsbeslut (mål nr
1230-1233-14), sid 5, Kammarrätten i Jönköping.
”Att underskott i analogi med balanskravet i kommunallagen (1991:900), KL
bör regleras under de följande tre åren, jfr 8 kap 5a § KL. Den förslagna tiden
kan, enligt kammarrättens mening vara utgångspunkt för bedömning av vad
som är en rimlig tid”.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens tillämpning och bedömning av hur
kompensation för ett underskott skall framräknas är enligt följande:
-

Region Gotlands fastställda bidragsbelopp utbetalas för de inriktningar
som även Region Gotland erbjuder

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

-
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Ersättning enligt riksprislistan utbetalas för övriga inriktningar och
nationella program som Region Gotland inte erbjuder

Tillämpningen får stöd av domstolsbeslut (mål nr 2941-13), Kammarrätten i
Jönköping, enligt sid 3, följande:
”Av förarbetena till aktuell lagstiftning framgår att riksprislistans
programbelopp skall gälla om den inriktningen som den fristående skolan har
inte erbjuds av kommunen. Detta skall gälla även om kommunen erbjuder det
nationella programmet ifråga (jfr prop. 2008/09:171 s.50)”
Detta innebär att om kompensation skall medges, till Guteskolan, för den
kommunala skolans underskott måste Guteskolan AB haft elever inskrivna på
de inriktningar och program som Region Gotland erbjöd och där programmen
med dess inriktningar redovisat en negativ avvikelse. Guteskolans antal elever
per program och inriktningar har framkommit genom de fakturor som
inkommit under år 2011.
Guteskolans utbud av program och antal elever redovisas enligt följande tabell:
Årselever, kr

Elever

Belopp

Totalt

Hantverksprogrammet, frisör

41

-

-

Teknikprogrammet

3,5

-

-

Samhällsvetenskapsprogrammet

11

699

7 689

Naturbruk, djurinriktning

9,5

97

Summa Guteskolan

65

922
8 611

För hantverksprogrammet hade den kommunala skolan en organisation för
inriktningen träteknik på Christopher Polhemgymnasiet och en organisation
för inriktningen textil och design på Elfrida Andreégymnasiet, dessa båda
inriktningar redovisar en negativ avvikelse. Den kommunala skolan hade även
en elev som studerade på lärlingsutbildning frisör, ht 11,(försöksverksamhet
enligt Skolverket med riktade statsbidrag för karaktärämnesdelen), den
ekonomiska bedömningen för lärlingsutbildningen frisör är att den redovisar
balans.
Ingen kompensation medges för Hantverksprogrammet frisör då
lärlingsverksamheten för en elev redovisar balans. Teknikprogrammet
redovisar ingen negativ avvikelse därför medges ingen kompensation. För
samhällsvetenskapsprogrammet och naturbruksprogrammet medges ersättning
enligt den avvikelse per elev som programmet redovisar.
För att få reda på om ett program har en negativ avvikelse har uppgifter
hämtats från ekonomisystemet och sorterats på organisationskoden 5
positioner. Uppgifter har även hämtats från årsredovisningen år 2011 och då i
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huvudsak gällande elevtal. Programmen som redovisas har gamla reformens
programtext men den nya reformens beteckningar inom parentes, se bilaga 1.
Överklagandeanvisning

Vill ni överklaga regionfullmäktiges och/eller gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut i Region Gotland ska ni skriva till
Förvaltningsrätten i Stockholm och besvära er över beslutet. I överklagandet
ska ni ange vilket beslut det gäller (kom ihåg att uppge diarienummer), vilken
förändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras. Underteckna
skrivelsen med namn och namnförtydligande samt uppge adress och
telefonnummer.
Överklagandet ska vara ställt till

Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 Stockholm

men skickas till:

Region Gotland
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
621 81 Visby
.
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden inom tre veckor från den dag då ni fick del av
beslutet. Om ni har överklagat i rätt tid kommer regionen att ompröva ert
ärende. Om regionen kan ändra beslutet enligt er begäran, kommer ni att få ett
meddelande om detta. I annat fall kommer er skrivelse att skickas vidare till
förvaltningsrätten tillsammans med en kopia på det överklagade beslutet och
eventuella andra handlingar som kan ha betydelse för ärendet.
Bilaga 1. Årsbokslut per skola och program år 2011
2. Verksamheternas årsbokslut år 2011, GVN
3. Skrivelse Guteskolan AB år 2015

Saga Carlgren
Ordförande GVN
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Årsbokslut 2011
Richard Steffengymnasiet
Resultatrapport
Budget

Utfall

Resultat

Intäkter

-2 483 000

-3 509 716

1 026 716

Personalkostnader

24 515 000

26 689 722

-2 174 722

791

-791

4 050 976

-72 976

26 010 000 27 231 773

-1 221 773

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

3 978 000

Administrationskostnader (OH)
Program

Budget

Adm RSG

6 436 000

6 362 199

73 801

500,3

148

760 000

776 407

-16 407

500,3

-33

7 196 000

7 138 606

57 394

500,3

115

Ämnesansvariga RSG
Summa OH per elev

Program
Samhällsvetenskapligt program
(SA,EK,HU)
Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Introduktionsprogram (IM)

Budget

Utfall

Utfall

Resultat

Resultat

Elever

Antal
elever

OH
per
elev

Total
program

14 801 418

-325 418

399,7

-814

115

-699

3 406 000

4 438 336

-1 032 336

86,6

-11 921

115

-11 806

932 000

853 412

78 588

14,0

5 613

116

5 729

18 814 000 20 093 166

-1 279 166

500,3

Totalt skola

26 010 000 27 231 772

-1 221 772

500,3

Samhällsvetenskapligt program ej uppdelat på HU, EK, SA
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Årsbokslut 2011
Elfrida Andreégymnasiet
Resultatrapport
Budget

Utfall

Resultat

Intäkter

-3 193 000

-4 037 218

844 218

Personalkostnader

30 274 000

30 522 713

-248 713

10 000

20 075

-10 075

6 699 000

8 163 594

-1 464 594

33 790 000

34 669 163

-879 163

Program

Budget

Utfall

46620 Adm EAG

7 391 200

8 266 686

-875 486

500,9

-1 748

469 000

794 103

-325 103

500,9

-649

7 860 200

9 060 789

-1 200 589 500,9

-2 397

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa
Administrationskostnader (OH)

46621 Ämnesansvariga EAG
Summa OH per elev

Resultat

Antal Avvikelse
elever per elev

OH
per
elev

Total
program

Program
Handels- & administrationsprogrammet
(HA)

Budget

Utfall

4 640 000

4 373 839

266 161

135,9

1 959

-2 397

-438

Hotell- & restaurangprogrammet (RL)

4 511 000

4 996 426

-485 426

83,2

-5 834

-2 397

-8 231

Estetiska programmet, läses ihop (ES)

5 661 000

5 422 460

238 540

114,6

2 082

-2 396

-314

975 000

1 022 687

-47 687

20,8

-2 293

-2 395

-4 688

Hantverksprogrammet (HV)

Resultat

Elever Avvikelse

Den rörliga bildens språk (EST0S)

4 799 000

4 307 484

491 516

52,9

9 291

-2 394

6 897

Omvårdnadsprogrammet (VO)

3 448 000

3 757 785

-309 785

74,7

-4 147

-2 393

-6 540

67 000

318 619

-251 619

4,9

-51 351

-2 392

-53 743

1 828 800

1 409 077

419 723

14,0

29 980

-2 391

27 589

Summa

25 929 800

25 608 377

321 423 501,0

Totalt skola

33 790 000

34 669 166

-879 166 501,0

Hotell- o turismprogrammet (HT)
Introduktionsprogram (IM)
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Årsbokslut 2011
Christopher Polhemgymnasiet
Resultatrapport
Budget

Utfall

Resultat

Intäkter

-5 134 000

-6 096 469

962 469

Personalkostnader

50 383 000

49 667 430

715 570

3 148 000

2 959 081

188 919

17 991 000

20 077 260

-2 086 260

66 388 000 66 607 301

-219 301

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa
Administrationskostnader (OH)
Program
46630 Adm CPG
Summa oH per elev

Budget
12 107 000

Utfall
14 081 566

12 107 000 14 081 566

Utfall

Resultat
-1 974 566

Elever Avvikelse
853,5

-2 313

-1 974 566 853,5

-2 313

Resultat

Antal Avvikelse
elever per elev

OH
per
elev

Total
program

Program

Budget

Energiprogrammet (VF)

3 086 000

2 923 726

162 274

38,8

4 182

-2 313

1 869

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

6 734 000

7 459 417

-725 417

211,7

-3 427

-2 398

-5 825

Produktionsteknisktprogram (IN,HV)

2 911 000

2 973 701

-62 701

34,9

-1 797

-2 397

-4 194

Teknikprogrammet (TE)

6 107 000

5 524 015

582 985

141,8

4 111

-2 396

1 715

Elprogrammet (EE)

5 079 000

4 704 506

374 494

84,1

4 453

-2 395

2 058

Fordonsprogrammet (FT, FTTRA)

9 266 000

8 916 921

349 079

125,3

2 786

-2 394

392

Byggprogrammet (BA)

6 644 000

6 573 250

70 750

113,1

626

-2 393

-1 767

Sjöfartsprogrammet

3 968 000

3 383 169

584 831

40,5

14 440

-2 392

12 048

Naturbruksprogrammet (NB)

9 025 000

8 906 153

118 847

51,8

2 294

-2 391

-97

5 744

-5 744

2,5

-2 298

-2 390

-4 688

1 155 132

305 868

9,0

33 985

-2 389

31 596

Hantverksprogrammet (HV)
Introduktionsprogram (IM)

1 461 000

Summa

54 281 000 52 525 734

1 755 266 853,5

Totalt skola

66 388 000 66 607 300

-219 300 853,5
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Innnehållsförteckning
AVD OCH SKOLFORMER

Sida

Sammanställning resultat

1

Inledning

2

Ordförande

3

Förvaltning

3

Vuxenutbildningen

5

Folkhögskolan

8

Lövsta landsbygdscentrum

12

GYMNASIESKOLOR
Antagning, interkommunal ers.

16

Inack- och reseersättning

18

Bibliotek Säve

18

Bibliotek Visby Norr

18

Idrottsgymnasiet

18

Richard Steffengymnasiet

19

Elfrida Andreégymnasiet

24

Christopher Polhemgymnasiet

29

IV Trojaborg

41

Sidnumrering längst ner på sida
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ÅRSPROGNOS

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Prognoser per avdelning och skolform, tkr
År 2011
TOTALT

FEBR
0

DELÅR 1
0

AVD OCH SKOLFORMER

0

Ordförande

0

0

0

DELÅR 2
380

SEPT
100

0

0

0

0

-660

-560

40

1 667

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-179

-29,2%

Förvaltning

0

0

0

0

0

-860

-860

-860

-1 755

-2,1%

Vuxenutbildning

0

0

0

0

0

0

200

300

2 173

7,2%

Folkhögskolan

0

0

0

0

0

100

0

100

-11

0,0%

Lövsta landsbygdscentrum

0

0

0

0

0

100

100

500

1 439

6,5%

GYMNASIESKOLOR

0

0

0

0

0

1 040

660

-40

-1 561

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

1 900

1 300

900

1 538

3,2%

Inack- och reseersättning

0

0

0

0

0

50

60

60

348

8,3%

Bibliotek Säve

0

0

0

0

0

0

0

0

31

2,1%

Bibliotek Visby Norr

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0,5%

Idrottsgymnasiet

0

0

0

0

0

0

50

50

61

14,9%

-1 200

-1 200

-1 200

-1 200

-1 200

-800

-800

-800

-1 222

-4,3%

Elfrida Andreégymnasiet

0

0

0

0

0

-450

-450

-750

-879

-2,4%

Christopher Polhemgymnasiet

0

0

0

0

0

0

0

0

-219

-0,3%

-400

-400

-400

-400

-400

-1 000

-1 300

-1 300

-1 225

-14,2%

0

0

0

0

0

1 340

1 800

1 800

Antagning, interkommunal ers.

Richard Steffengymnasiet

IV Trojaborg
Elevflöden, kommunala skolan
Not

APRIL

MAJ

JUNI

Avvikelseprocent avser resultatet i förhållande till bruttoomslutning

MUP Sammanställning slutlig 2011
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RESULTAT AVVIKELSE
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-
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Årets resultat 2011
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

Inledning till verksamheternas årsbokslut
Materialet redovisar respektive rektorsområdes, resultatenhet, ekonomiska resultat samt väsentliga och
kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven. Ordningsföljden för de redovisade enheterna följer den
struktur som redovisningen, prognos, har varit till nämnden d.v.s. först ordförande sedan förvaltning och till
sist IV Trojaborg. Föregående sida, första sidan, i det här materialet visar de prognoser som varit under året
vid olika tidpunkter med det slutliga resultatet samt avvikelse i procent i sista kolumnen.
Förvaltningens samlade driftsresultat innan semesterlöneskulden blev 106 tkr, efter
semesterlöneskulden 266 tkr. Bidragande faktorer till det positiva resultatet är överskott vid
Vuxenutbildningen, Lövsta landsbygdscentrum och en liten avvikelse för Folkhögskolan. Däremot
har skolformen gymnasiet ett samlat underskott på 1 561 tkr. Nedan redovisad tabell, elevflöden,
visar att förvaltningen inte har haft produktion för cirka 24 elever, värdet på detta uppskattas till
ungefär 2 400 tkr.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Alla enheter medräknade
Resultatrapport (tkr)
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Not

Budget

Utfall

Resultat

-377 326

-384 524

7 198

164 145

169 652

-5 507

61 925

61 744

181

151 256

153 023

-1 767

0

-106

106

I intäkterna är kommunbidraget medräknat, exkl semlönskuld

Elevflöden, skolformen gymnasiet
Årselever

Verkligt

Budget

Differens

Christopher Polhemgymnasiet

853,1

868,0

-14,9

Elfrida Andréegymnasiet

500,9

502,5

-1,6

Richard Steffengymnasiet

500,3

469,0

31,3

87,7

141,5

-53,8

22,5
1 964,5

1 981,0

22,5
-16,5

263,0

260,5

2,5

65,0

64,0

1,0

21,0
349,0

27,0
351,5

-6,0
-2,5

2 313,5

2 332,5

-19,0

IV Trojaborg
Individuellt alternativ
Kommunala gymnasieskolan
Donnergymnasiet AB
Guteskolan AB
Gotlandsgymnasiet AB
Fristående skolan
Summa egna kommunen
Årselever
Elever från annan kommun, budget 65 elever

Verkligt

Budget
-

-

Differens
-

Elever i kommunal gymnasieskola

60,0

54,0

6,0

Elever i fristående gymnasieskola
Interkommunal ersättning

88,5
148,5

99,5
153,5

-11,0
-5,0

2 462,0

2 486,0

-24,0

Totalt
Elever från annan kommun verkligt-budget 52,5-65=-12,5
årselever
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Årets resultat 2011
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

Not

Siffror avrundat till heltal.

Ordförande

Per Edman

Resultatrapport (tkr)
Budget
Personalkostnader

Resultat

603

761

-158

2

0

2

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Utfall

8

31

-23

613

792

-179

Kommentar till resultatet
Ansvaret skall visa balans att det här visar ett underskott på -179 tkr har sin förklaring i svårigheten att med
exakthet budgetera nämndens kostnader. Arvoden, resor och konferensavgifter har högre värde än
budgeterat.
Förvaltningen

Jan Holmquist, Alf Nilsson, Jimmy Söderström, Örjan
Hillbom, Björn Linder, Mats Lagerqvist, Jan Svensson

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter

-307 063

Personalkostnader

Utfall

Resultat

-308 441

1 378

5 226

6 561

-1 335

Lokalkostnader

49 205

49 029

176

Övriga kostnader

27 925

29 900

-1 975

-224 707

-222 952

-1 755

Budget

Utfall

Summa

Not

I intäkterna är kommunbidraget medräknat

Resultatrapport (tkr)
Namn
7101 Förvaltningschef

Resultat

-305 259

-304 973

-286

3 970

4 769

-799

76 505

76 913

-408

7104 Projektledare

45

261

-216

7105 Kvalitetsutvecklare

20

5

15

7106 Försörjningsansvarig

12

34

-22

0

38

-38

-224 707

-222 952

-1 755

7102 Stabschef
7103 Ekonomichef

7110 Ungdomskraft
Summa

Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Namn

Budget Utfall Resultat

24502 Läromedel

40

64

-24

24508 Bygginv/verksamhetsanp

50

14

36

24509 Säkerhet/handikappanp
Summa
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Årets resultat 2011
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

Kommentar till resultatet
En samlad förklaring över de största posterna med avvikelse i förhållande till budget presenteras
nedan.
Avvikelser i förhållande till budget

Belopp

Samordnartjänst introduktionsprogram

-284

Rektorsutbildning

-410

Utköp av medarbetare

-289

Utökning systemadm tjänst 30%

-63

Medieutbildning

-75

Informatörstjänster
DAP licenser IT mm
Summa

-350
-706
-2 177

Att resultatet slutligen hamnar på -1 755 tkr beror delvis på lägre kostnad för tilläggsbelopp än
beräknat, ett visst överskott på lokaler och medel kvar från löneuppräkningarna 2011.
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Vuxenutbildningen

Bo Kristiansson

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Utfall

Resultat

-10 528

-10 604

76

13 867

15 050

-1 183

295

147

148

16 183

13 051

3 132

19 817

17 644

2 173

Elevflöden
Elevjustering har ej gjorts då tilldelningen av budget är en rambudget.
Årselever

2011

2010

2009

Egen verksamhet

260

312

267

Upphandlad verksamhet

347

430

265

607

742

532

Summa

Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Namn

24500 IT

Budget Utfall Resultat
100

16

84

24501 Undervisningsinventarier

55

84

-29

24502 Läromedel

36

58

-22

191

157

34

Summa

Kommentar till resultatet

Under 2011 erhöll vi betydande medel för yrkesvuxutbildningar. En stor mängd utbildningar
genomfördes men alla tilldelade statsmedel användes ej. Detta innebar att det kommunala anslaget
visar ett överskott, ett överskott som i stort sett förklarar hela resultatet. För 2011 utgick statsmedel
till yrkesutbildningar på Gotland till motsvarande 135 heltidsstuderande. Motsvarande siffra för 2012
är 28 platser. Den stora minskningen av medel innebar också att vi inte kunde starta utbildningar i
slutet av 2011 eftersom budgeten för 2012 inte skulle klara detta utan att uppvisa ett minusresultat.
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Årsbokslut 2011
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

Vuxenutbildningen

Bo Kristiansson

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven.
Utifrån styrkortsperspektiven – 1. brukare/kunder, 2. ekonomi, 3.medarbetare & ledare, 4.
processer, 5. samhälle – redovisas här inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar
resultatet. Även väsentliga avvikelser mot måluppfyllelse skall kommenteras.
Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i
Årsbokslut 2011
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1
Enligt prognos.
Delårsrapport 2
Enligt prognos.
Period 3 (september – december)
Enligt prognos.

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1
Följer i stort sett budget. Något högre personalkostnader än beräknat.
Delårsrapport 2
Följer i stort sett budget. Något högre personalkostnader än beräknat. Väldigt sent på
hösten 2010 fick 1 800 tkr föras över till perioden januari-mars för upphandling av
utbildning. Med ett så kort varsel kunde inte utbildningar startas och upphandlas, vilket har
medfört att dessa statsbidrag har återbetalats.
Period 3 (september – december)
Något högre överskott än beräknat beroende på att planerade investeringar ej kom igång i
tid.

3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1
Något ökade personalkostnader, bl a på grund av sjukdomar och rehabiliteringsutredningar.
Delårsrapport 2
Något ökade personalkostnader, bl a på grund av sjukdomar och rehabiliteringsutredningar.
Medarbetarsamtal kommer att genomföras under oktober månad.
Period 3 (september – december)
Enligt plan. Svårigheter att hitta vikarier på SFI.
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4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1
Vi arbetar med ett strategiskt utvecklingsarbete (inklusive åtgärder utifrån Skolinspektionens
rapport om brister i delar av våra processer).
Delårsrapport 2
Identifierat 10 fokusområden som skall arbetas med framöver, har sin grund i vårens
strategiarbete med personalen. Samtlig personal ingår i någon fokusområdesgrupp. Exempel
på fokus är: Individuella studieplaner, Kompetensutvecklingsplan för personal,
Vuxenreformen 2012, Det pedagogiska ledarskapet/samtalet, Validering, Flexibelt lärande,
Mentorskap, Årshjul, Likabehandlingsplan, Utveckling av orienteringskurser. Arbete med
ESF-ansökan har påbörjats under sommaren och lämnas in den 2011-09-01. Ansökan
omfattar kompetensutveckling för sysselsatta inom privat, offentlig och ideella
organisationer.
Period 3 (september – december)
Utvecklingsarbetet fortskrider enligt plan.

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1
Vi har utökat samarbetet med Arbetsförmedlingen och andra organisationer för att
underlätta för potentiella studerande att kunna studera.
Delårsrapport 2
Hänvisar till ESF-ansökan
Period 3 (september – december)
Arbetet med att Komvux skall få en tydligare roll i samhället fortgår.
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Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

Folkhögskolan

Thomas Nilsson

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter
Personalkostnader

Summa

Resultat

-22 903

-23 569

666

23 042

23 181

-139

6 878

6 978

-100

11 019

11 456

-437

18 036

18 047

-11

Lokalkostnader
Övriga kostnader

Utfall

Elevflöden
Antal

2011

2010

2009

Deltagarveckor

9 875

10 340

9 730

Sommarkurser

28

33

42

3 542

4 981

5 800

348

310

380

Gästnätter, sommar
Studerande, långa kurser

Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Namn

24500 IT

Budget Utfall Resultat
93

100

-7

24501 Undervisningsinventarier

413

417

-4

Summa

506

517

-11

Kommentar till resultatet
Trots tappade intäkter i den externa försäljningen främst pga färre gästnätter under sommaren har
folkhögskolan i det närmaste nått ett balanserat resultat. Detta med hjälp av åtstramningar på kostnadssidan.
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Delårsrapport 2
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen
2011‐09‐16

Folkhögskolan

Thomas Nilsson

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven.
Utifrån styrkortsperspektiven – 1. brukare/kunder, 2. ekonomi, 3.medarbetare & ledare, 4.
processer, 5. samhälle – redovisas här inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar
resultatet. Även väsentliga avvikelser mot måluppfyllelse skall kommenteras.
Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i
Årsbokslut 2011
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1 Folkhögskolan har en stabil och jämn nivå av kursdeltagare.
Rekryteringsarbetet inför läsår 2011-2012 pågår, antal ansökningar och söktryck i siffror
ännu inte identifierbart.

Delårsrapport 2
Rekryteringen för läsåret 2011/2012 är nu avslutad och samtliga kurser är välfyllda, 302
studerande (Hemse 165, Fårösund 100 och Visby 37). Alla utbildningarna har haft ett ökat
söktryck, siffrorna är inte sammanställda. Vid elevutvärderingen vt 2011 svarade 82% att de
rekommenderade skolan till andra. Det är ett något svagare resultat än tidigare, målet är
minst 90%. Kundnöjdindex blev ändå 73,8 vilket är mycket högt.
Period 3 (september – december)
Antal studerande på skolans långa kurser under hösten 2011 har varit 348. Det totala antalet
deltagarveckor är 9 575, vilket är en hög och stabil nivå på verksamheten. Antalet
gästnätter sjönk i jämförelse med föregående år vilket berodde på färre genomförda
sommarkurser.
Deltagarna på Gotlands fhsk är mer nöjda med sin utbildning än i riket. Index 81 i jämförelse
med rikets 79 (uppåtgående trend).

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1 Osäkerhet om ESF medel beviljas i den omfattning som projekten har
beräknats utifrån. FK & AF nya direktiv och regelverk kan påverka medfinansieringsgraden.
Osäkerhet om beläggningsgraden inför sommaren 2011 avseende externa
gäster och antalet gästnätter, påverkansfaktorer; allt senare planering och bokning,
generellt för marknaden, sparbeting under 2010 med mindre marknadsföringsinsatser,
begränsad boendekapacitet, ett hus (Nygårds Hemse) inte brukbart för extern uthyrning.
Folkhögskolan beräknar ett 0 resultat på helåret.

Delårsrapport 2
När ekonomin sammanställts för de projekt som avslutats under vårterminen 2011, visar det
på ett sammanlagt minskade intäkter på ca 200 tkr. Detta beror i huvudsak dels på det som
beskrivits under Delår 1, men även på att kostnaderna inte varit lika stora som budgeterat.
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2011‐09‐16

Precis som vi tidigare befarade har inte beläggningen under sommaren 2011 varit lika hög
som budgeterat. Sammanställningen av antalet gästnätter är inte klart. På grund av att
kostnaderna inte heller har uppgått till det budgeterade blir det sammanlagda resultatet för
internatet i princip oförändrat mot budget.
I dagsläget beräknar Folkhögskolan ett plusresultat för året på 100 tkr.
Period 3 (september – december)
Skolan har under året dragits med extra kostnader för övertalighet. Trots detta beräknas ett
resultat som balanserar.

3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1 Mycket goda resultat på medarbetarenkäten, uppföljning av de svagaste
resultaten, handlingsplan upprättad och åtgärdsplan påbörjad

Delårsrapport 2
Tre tillsvidareanställda har under perioden jan-aug slutat sina anställningar. En på grund av
pension de andra till annan tjänst på fastlandet. Av dessa har en tjänst återbesatts med
visstidsanställning.
Förutom dessa tre har ett flertal visstidsanställningar upphört vid vårterminens slut.
Period 3 (september – december)
Medarbetarsamtal genomförda, medarbetarenkäten genomförd. Rekrytering av 4 nya
medarbetare har skett under perioden, en lärartjänst avseende SMF-kurs, i samarbete med
AF, fotolinjen och skrivarlinjen. Projektsamordnare för Livskraft.

4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1 Bildningsprocessen väl kartlagd, rekrytering, antagning, mottagande etc..
Kontinuerlig uppföljning och kvalitetssäkring sker…..
Delårsrapport 2
Sammanvägt index, vid vårterminens studerandeutvärdering, för deltagarnas egna mål med
utbildningen, värdet 74 (max 100), vilket ligger något högre än riket. Här ingår frågor som
handlar om möjligheter att studera vidare, bättre självförtroende, meningsfulla studier m.m.
Arbete fortgår med att se över beskrivning av huvudprocessen.
Period 3 (september – december)
Andel avhopp, allmän linje 4,5% (mål; ej överstiga 10%), och på särskilda linjer 1% (mål; ej
överstiga 5%).
Söktryck, allmän linje 1,6 (mål; 1,4) per plats och på särskilda linjer 2,0 (mål; 2,0).
Oförändrat i jämförelse med föregående år. Den samlade siffran för riket, är för allmän linje
1,9 och för särskilda kurser 2,3.
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vuxenutbildningsförvaltningen
2011‐09‐16

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1 Folkhögskolans särskilt tilldelade medel för utbildning av arbetslösa
ungdomar har inte kunnat fyllas, under våren har Arbetsförmedlingen lyckats rekrytera 3
personer till 21 platser. Gotland förlorar några av de tilldelade platserna till hösten med har
fortsatt 18 utbildningsplatser.

Delårsrapport 2
En av skolans framgångsfaktorer (likaså Regionens) är att höja utbildningsnivån och av de
studerande på folkhögskolan under vårterminen 2011 svarade drygt 58% att de kommer att
fortsätta studera.
En annan framgångsfaktor är att öka intresset för kultur och indexet för frågan om detta mål
har märkts i skolans arbete fick värdet 86 (max 100), vilket är över riket.
Period 3 (september – dec) Framgångsrik rekrytering och genomförande av utbildning för
arbetslösa ungdomar, ett tiotal deltagare går vidare till ytterligare studier.
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Årets resultat 2011
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

Lövsta Landsbygdscentrum

Jörgen Olsson

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader

Utfall

Resultat

-17 091

-19 547

2 456

6 544

7 090

-546

2 387

2 609

-222

Övriga kostnader

13 271

13 520

-249

Summa

5 111

3 672

1 439

Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Namn

24501 Undervisningsinventarier
24503 Maskinutrustning
24510 Satelitbrunn
Summa

Budget

Utfall

Resultat

393

800

-407

0

341

-341

800

26

774

1 193

1 167

26

Kommentar till resultatet
Gården visar betydligt högre intäkter än budget, +1 135 tkr. Dock medför de ökade foderpriserna att
intäktsökningen åts upp. Kostnaderna totalt ökade med 1 403 tkr.
Gården har också förlängt förordnandet på 6 mån för den extra instruktör som anställdes vid årets början, till
att gälla året ut. Detta pga. att det fortfarande är mycket svårt att rekrytera karaktärslärare på gymnasiet.
Genom att ha en instruktör extra så underlättar det för undervisningen och eleverna får det stöd i den
praktiska undervisningen som de så väl behöver.
Gården totalt gick över budget med ca 413 tkr
I konferensen har vi under året anställt en ny kock/arbetledare och samtidigt minskat en tjänst på
måltidsbiträde. Under året belastas dock resultat av avgångsvederlag för tidigare personal men
personalminskningen kommer att ge resultat kommande år. Konferensen gör ett plusresultat mot budget
på 276 tkr.
Den milda hösten har sparat mycket pengar på energi. Flisanläggningen är nu också inkörd och fungerar
mycket bra. Vi har oljepannan kvar men har under året inte behövt köpa någon eldningsolja. Osäkerheten i
fastighetsskötseln där fastighetsbeståndet är gammalt finns alltid särskilt då för underhållskostnaderna. Detta
syns genom att kostnaderna för reparationer och tillsyn hamnar över budget. Fastigheterna går plus mot
budget med 587 tkr.
Under ledning ligger vår uppdragsutbildning som vi utför i huvudsak på uppdrag åt komvux. Den skall i
normala fall ge ett nollresultat. Under 2011 bidrar dock uppdragsutbildningen positiv med 128 tkr.
Uppdragsutbildningen kommer troligen att generera ett underskott 2012.
Vi har under året fått hampaprojektet slutredovisat vilket gett en intäkt på 272 tkr. Vi har fått beviljat
projektstöd från Leder för ansökan till yrkeshögskola. Lönekostnader för detta belastar ledning,
slutredovisning på detta kommer under 2012. Ledning redovisar plus 988 tkr mot budget.
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vuxenutbildningsförvaltningen

Lövsta Landsbygdscentrum

Jörgen Olsson

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven.
Utifrån styrkortsperspektiven – 1. brukare/kunder, 2. ekonomi, 3.medarbetare & ledare, 4.
processer, 5. samhälle – redovisas här inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar
resultatet. Även väsentliga avvikelser mot måluppfyllelse skall kommenteras.
Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i
Årsbokslut 2011
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1
Uppdragsutbildningar bedrivna på Lövsta Landsbygdscentrum matchar den enskildes,
näringslivets och samhällets behov.

Delårsrapport 2
Ansökningsläget till läsårets vuxenutbildningar är mycket god. 15 elever grundkurs jordbruk
och 20 st till trädgård.
Period 3 (september – december)
Många avhopp på höstens grundkurs jordbruk, endast 10 elever. Trädgårdskurs fulltecknad,
20 elever. Vårens biodlingskurs var också populär medan det var svårare att rekrytera till
skogskursen som fick 3 veckors senare kursstart.

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1
Årets prognos är balans.
Delårsrapport 2
Höga foderkostnader gör att gården ligger under budget på kostnadssidan. Övriga delar ser
positiva ut och ligger över budget, prognosen pekar på ett överskott. Underhållsbehovet på
fastigheterna gör dock prognosen osäker.
Period 3 (september – december)
Totala resultat på Lövsta Landsbygdscentrum är ca 1 550 tkr bättre än budget inklusive
naturbruksprogrammet. Mild höst, bra intäkter på gården och tyvärr, svårighet att rekrytera
personal, är faktorer som påverkar resultatet positivt. Även projektverksamheten där
slutredovisningen för hampa projektet inkommit påverkar positivt.
Särskolan/Desideria som är hyresgäst på området har ökat sin, redan tidigare stora närvaro,
genom att hyra två lektionssalar. Dessa har, efter ombyggnad, anpassats till särskolans
verksamhet. Detta gör att naturbruksprogrammet numera utnyttjar lokalerna mer effektivt
då de disponerar två lektionssalar mindre.
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3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1
Medarbetarsamtal är genomförda. Utvecklingsplaner är upprättade i samband med
medarbetarsamtalen.
Delårsrapport 2
En medarbetare i konferensen har avslutat sin anställning, rekryteringsprocessen är påbörjad
för en ny kock/arbetsledare. Gården har rekryterat ny ladugårdsförman, den tidigare gick
över till eget företagande. Vi har också förstärkt gården med en instruktör, tidsbegränsad
anställning året ut. Detta för att stödja undervisningen där det är svårt att rekrytera lärare
inom karaktärsämnena.
Period 3 (september – december)
Ny kock/arbetsledare är anställd. Fortfarande svårt att rekrytera personal på
undervisningssidan. Instruktören har förlängt förordnande till halvårsskiftet. En medarbetare
har påbörjat lärarutbildning som naturbrukslärare.

4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1
Översyn av konferensanläggningens organisation påbörjad i syfte av att effektivisera.
Samarbete mellan Lövsta och Komvux när det gäller utbud av kurser bland annat
trädgårdskurs och grundläggande jordbruk.
Delårsrapport 2
Konferensanläggningen och gården har påbörjat arbetet med återtag av egna slaktdjur från
gården. Restaurangen har vid ett flertal tillfällen kunnat servera mat från egna gården, bl. a.
skolavslutningslunchen, naturligtvis kombinerat med lokalproducerade KRAV-råvaror från
Gotland.
Skörden har varit besvärlig organisatoriskt och schematekniskt då det gäller gården utbildningen, det har varit stora problem att få schema och väder att synkronisera. Vakanser
på lärarsidan komplicerar saken ytterligare.
Period 3 (september – december)
Under året har ett flertal utbildningar genomförts på Lövsta i komvux regi. Skogskurs,
Biodling, Grundläggande jordbruk är genomförda under våren. Under hösten påbörjade ny
grundkurs jordbruk och Trädgård – grundkurs.

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1
Arbetet för att göra en YH-ansökan för kurs i fårproduktion är påbörjad, inlämnas 15/9.
Delårsrapport 2
YH-ansökan inlämnad, svar får vi i januari 2012. Lövsta har fått beviljat Leader-pengar till
projektet ”Fårutbildning i världsklass” vilket gör att vi kan lägga extra personella resurser på
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att utveckla YH-utbildningen. Vi har mycket starkt stöd från näringen i ansökningsprocessen.
Period 3 (september – december)
Lövsta deltar aktivt genom att platschefen sitter med i arbetsgruppen för bildandet av den
ekonomiska föreningen RB fiber. Föreningen arbetar för att få fiber till samtliga fastigheter
inom Roma och Björke socknar inklusive Roma samhälle. Lövsta har idag relativt dålig
internetåtkomst så fiberanslutning står högt på listan för att Lövsta skall vara
konkurrenskraftigt, inte minst på hyresmarknaden. Föreningen skall förhoppningsvis bildas
under våren 2012 och fiber kunna finnas tidigas till årsskiftet 12/13.
Lövsta har fortfarande en stark ställning som mötesplats för de gröna näringarna på Gotland.
Vår konferensanläggning utnyttjas mycket för möten, både stora och mindre
sammanslutningar. Vår satsning på att använda egenproducerat kött i restaurangen har varit
mycket uppskattat av våra elever och konferensgäster.
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Antagningsenheten

Chris Schlemlein-Wenell

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter

Utfall

Resultat

-7 457

-7 109

-348

489

485

4

Personalkostnader
Övriga kostnader

47 526

45 644

1 882

Summa

40 558

39 020

1 538

Avvikelse per verksamhet (tkr)
Namn

Budget

Utfall

Resultat

7241 Antagning

-6 948

-6 609

7242 Frigymn egen kommun

-339

33 892

32 153

1 739

7243 Frigymn annan kommun

8 397

7 392

1 005

7244 Komgymn annan kommun

5 217

6 083

-866

40 558

39 020

1 538

Summa

Elevflöden fristående egna kommunen
Elevflöden, fristående skola, elever i den egna kommunen, folkbokförda
Ett lägre årselevtal än budgeterat. I antal motsvarar 10,5 årselever. Budgeterat antal elever var 351,5 och
verkligt antal elever blev 341.
Årselever

Verkligt

Budget

Differens

Barn- och fritidsprogrammet

36,5

40,0

-3,5

Estetiska programmet bild

10,0

10,0

0,0

Estetiska programmet musik

26,0

26,5

-0,5

Estetiska programmet estetik och media
Hotell- och restaurangprogrammet
Restaurang och livsmedelsprogrammet

5,5

-

25,5

29,5

3,5

-

5,5
-4,0
3,5

Livsmedelsprogrammet

12,5

16,5

-4,0

Naturvetenskapsprogrammet

33,0

37,5

-4,5

Medieprogrammet

20,0

20,0

0,0

Samhällsvetenskapsprogrammet

80,5

80,5

0,0

Ekonomiprogrammet

2,0

-

2,0

Hantverksprogrammet

4,0

-

4,0

Preparandutbildning (IMPRE)

0,5

-

0,5

Yrkesintroduktion (IMYRK)

3,5

-

3,5

Summa Donnergymnasiet

263,0

260,5

2,5

Hantverksprogrammet, frisör

41,0

43,5

-2,5

3,5

7,0

-3,5

11,0

3,0

8,0

9,5

10,5

-1,0

Summa Guteskolan

65,0

64,0

1,0

Naturbruk, hästinriktning

13,0

27,0

-14,0

Summa Gotlandsgymnasiet

13,0

27,0

-14,0

341,0

351,5

-10,5

Teknikprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Naturbruk, hundinriktning

S:a fristående gymnasieskola
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Elevflöden annan kommun
Elevflöden, IKE, elever i annan kommun
Ett lägre årselevtal än budgeterat. I antal motsvarar minskningen 5 årselever. Budgeterat antal elever var 153,5
och verkligt antal elever blev 148,5.
Årselever

Verkligt

Elever från annan kommun, budget 65 elever

Budget
-

Differens

-

-

Elever i kommunal gymnasieskola

60,0

54,0

6,0

Elever i fristående gymnasieskola
Interkommunal ersättning

88,5
148,5

99,5
153,5

-11,0
-5,0

Elever från annan kommun verkligt-budget 52,5-65=-12,5 elever

Kommentar till resultatet
I resultatet ingår 1 091 tkr i intäkter från de kommunala skolorna ”växelverket”. Tendens är att sökande till
fristående skola i annan kommun minskar och att det ökar något till kommunal skola i annan kommun.
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Helena Wottle, Louise Greveback, Helene MikuiLindh, Jonas Rindlaug

Inack, bibliotek Säve och Norr,
Idrottsgymnasiet
Inack- reseersättning (tkr)

Budget Utfall Resultat
Intäkter

0

-6

6

Övriga kostnader

4 196

3 854

342

Summa

4 196

3 848

348

Bibliotek Säve(tkr)
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Investeringar(tkr)
Namn

Budget Utfall Resultat
0

-5

5

1 044

1 031

13

0

2

-2

448

433

15

1 492

1 461

31

Budget Utfall Resultat

24501 Undervisningsinventarier

16

16

0

24502 Läromedel

15

15

0

Summa

31

31

0

Bibliotek Visby Norr(tkr)
Intäkter

Budget Utfall Resultat
-644

-660

16

Personalkostnader

826

795

31

Övriga kostnader

278

319

-41

Summa

460

454

6

Investeringar(tkr)
Namn

24501 Undervisningsinventarier
24502 Läromedel
Summa

Idrottsgymnasiet(tkr)

Budget Utfall Resultat
12

13

-1

8

8

0

20

20

0

Budget Utfall Resultat

Personalkostnader

249

223

26

Övriga kostnader

160

125

35

Summa

409

348

61

Kommentar till resultatet
Färre utbetalningar för inackorderingsersättning, idrottsgymnasiets överskott beror till stor del av att tjänsten
var vakant under en period på hösten.
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Richard Steffengymnasiet

Charlotte Lilja

Resultatrapport (tkr)
Budget

Utfall

Resultat

Intäkter

-2 483

-3 510

1 027

Personalkostnader

24 515

26 690

-2 175

0

1

-1

3 978

4 051

-73

26 010

27 232

-1 222

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Elevflöden
Elevjusteringar har gjorts med 900 tkr och motsvarar ett högre elevtal än budgeterat. I antal motsvarar det
17,3 årselever. Budgeterat antal elever var 469 och verkligt antal elever blev 486,3. Språkintroduktionen
tillkom i augusti därav inga budgeterade värden.
Årselever

Verkligt

Budget

Differens

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

86,6

84,5

2,1

Ekonomiprogrammet (EK)

15,8

25,0

-9,2

Humanistiska programmet (HU)

10,5

7,5

3,0

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

57,9

30,0

27,9

Samhällsvetenskapsprogrammet (SP)

315,5

322,0

-6,5

486,3

469,0

17,3

Summa
Språkintroduktion (IMSPR)

14,0

Summa
Totalt

14,0

14,0

0,0

14,0

500,3

469,0

31,3

Investeringar
Följande investeringsmedel har tilldelats.

Budget Utfall Resultat

24500 IT

178

178

0

74

74

0

24502 Läromedel

134

134

0

Summa

386

386

0

24501 Undervisningsinventarier

Kommentar till resultatet
Richard Steffengymnasiet:
Periodiseringar har gjorts med 279 tkr. Underskottet, periodiseringarna undantagna, följer relativt väl
prognosen. Richard Steffengymnasiet fick en minskad budget med 2.500 tkr jämfört med 2010. Detta skulle
hämtas in under höstterminen, eftersom vårterminens organisation inte går att förändra. Lärarkostnaden går
därför inte att minska lika snabbt som budgeten minskar. Vi lyckades göra besparingar på ca 50 % av
neddragningen i budget trots att vi i augusti fick beskedet att vi skulle inrätta en egen idrottsklass med endast
17 elever. Neddragningar i skolverksamhet tar tid, eftersom budgetår och läsår inte stämmer överens och
genom att gymnasieelever går i treårscykler. Vi ser dock positivt på 2012 under förutsättning att
elevunderlaget inte minskar ytterligare.
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Richard Steffengymnasiet

Charlotte Lilja

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven.
Utifrån styrkortsperspektiven – 1. brukare/kunder, 2. ekonomi, 3.medarbetare & ledare, 4.
processer, 5. samhälle – redovisas här inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar
resultatet. Även väsentliga avvikelser mot måluppfyllelse skall kommenteras.
Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i
Årsbokslut 2011
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1
Trots att antalet elever ht 2011 preliminärt kommer att öka jämfört med prognos räcker det
inte för att få en budget i balans. Den nedgång av elever vi vidkändes 2010 får konsekvenser
för hela 2011 och 2012.
Delårsrapport 2
God elevtillströmning.
Antagning ht 2011
Barn- och fritidsprogrammet: 32 elever
Ekonomiprogrammet 32 elever
Humanistiska programmet 20 elever
Samhällsvetenskapsprogrammet 106 elever, varav 17 elever på idrottsgymnasiet i
idrottsklass.
Språkintroduktionen 25 elever
Idrottseleverna blev betydligt färre än väntat. Vi hade förberett för 25 – 30 elever i en klass.
För att minska kostnaderna för idrottsgymnasiet fylldes klassen på med elever som inte
tillhör idrottsgymnasiet. Ur elevsynpunkt en mindre lyckad organisation. Eftersom
idrottseleverna ska ha sin träning på skoltid får övriga elever i klassen ”hål” i schemat när
träningen pågår. Det uppstår också lätt en social tudelning i sådan klass. Vid terminsstart
beslutade nämndens ordförande att idrottseleverna skulle utgöra en egen klass, vilket
innebar att vi utökade antalet klasser på SA med en klass. På så sätt kunde också 11
reserver beredas plats på Samhällsvetenskapsprogrammet.

Period 3 (september – december)
När reservintagningen var klar visade det sig att endast 4 av de 11 eleverna som erbjöds
plats på SA tackade ja, i samband med att vi utökade med egen klass för idrottseleverna. En
trolig förklaring till det är att de elever som stått på reservlistan mentalt siktat in sig på att få
sitt andrahandsval i stället och därmed inte längre ville byta. Ytterligare en orsak kan vara att
eleverna vet att de som kommer in sist på ett program också har lägre betyg än övriga.
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Idrottsklassen minskade också genom att en ridelev hoppade av idrottsgymnasiet och sedan
bytte skola helt och hållet. Till sist var det 17 elever i klassen. Fotbollselevernas
träningsförutsättningar ändrades genom att träningen flyttades till Rävhagen och sedan
Wisborg, varför problem uppstod med transporter. Detta löstes temporärt med att
vaktmästaren fick bli chaufför. På sikt måste en annan lösning hittas, särskilt med tanke på
att nästa läsår räcker inte en buss med 8 sittplatser.

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1
Antalet elever på SP sjönk med en hel klass till ht 2010. De åtgärder som vidtogs var
åtstramning av driftsbudgeten och neddragning av personal inför ht 2010. Det tar dock tid
att avveckla personal och behovet av lärare sjunker inte i samma takt som elevantalet,
eftersom elever som redan är inne i systemet har rätt att fullfölja påbörjad utbildning.
Effekten av en klass mindre på Samhällsvetenskapsprogrammet i åk 1 innebär inte att
besparingar kan göras motsvarande de programpengar som uteblir. Det blir något färre
undervisningsgrupper, men också undervisningsgrupper med färre elever, men med samma
lärarkostnad. Prognosen för 2011 är ett resultat på – 1 200 tkr. Budgeten för 2011 minskade
med 2 500 tkr, vilket alltså innebär att vi beräknar att kunna göra besparingar med drygt 50
% av neddragningen.
Delårsrapport 2
Språkintroduktionen som är en ny verksamhet för RSG beräknas göra nollresultat.
Genom en betydligt bättre elevtillströmning än väntat kan det prognostiserade underskottet
minskas från 1 200 tkr till 800 tkr. Detta trots att klassen på idrottsgymnasiet orsakade ca en
lärartjänst extra.

Period 3 (september – december)
Underskottet blev något större än beräknat. Detta berodde på:
1.

Kostnaderna för idrottsklassen blev något större i o m att reservintagningen inte
gav så många elever som vi trott.

2.

För att lösa det ökade behovet av lärare som uppstod vid terminsstart i o m den
extra klassen blev vi tvungna att fylla på ett par lärares tjänster med viss övertid
utöver nyanställning. Det blev därmed en dyrare lösning än om klassen funnits med i
planeringen från början.

3.

En långtidssjukskriven lärare innebar under vissa perioder dubbla lönekostnader.

4.

Överföringen av Språkintroduktionen till Richard Steffengymnasiet innebar högre
kostnader än beräknat. Antalet elever har hela tiden fyllts på och vi har därför varit
tvungna att öka tjänstgöringsgraden för lärarna.

5.

Trots detta ser jag en positiv trend. Budgeten minskades med 2.500 tkr och vi
kunde inte hämta in allt på ht 2011, men lyckades i alla fall göra besparingar på
1.200 tkr. Om elevtillströmningen inte sjunker till ht 2012 kommer den besparingen
att påverka hela 2012 och därmed finns goda möjligheter att närma sig en budget i
balans.
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3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1
För att parera elevminskningar och minskad budget har två lärare erbjudits avgångsvederlag
fr o m 1/8 2011. Ytterligare en lärare får ett halvt avgångsvederlag läsåret 2011/2012 och
resterande 50 % fr o m halvårsskiftet 2012. Avgångsvederlagen får inte full effekt förrän
kalenderåret 2012.
Införandet av gymnasiereformen, som för Richard Steffengymnasiets del innebär att skolan
får 4 program jämfört med nuvarande 2 program tar stort utrymme 2011 och vi hoppas
kunna erbjuda flera lärare möjlighet att gå ”lärarlyftet”

Delårsrapport 2
Genom ökad elevtillströmning, lärarlyft, föräldraledigheter och en tjänstledighet har skolan
fått rekrytera lärare. Samtliga nyrekryteringar är vikarier. De lärare som slutade med
avgångsvederlag har inte ersatts. Behoven som uppkommit finns inom andra ämnen.
3 st har sitt första år som lärare och ingår därför i det s k introduktionsåret för att därefter
kunna söka lärarlegitimation. Kraven på skolan är här omfattande. Mycket tid både för
mentor, handledare och rektor måste avsättas för att uppfylla kraven som ställs. Tid har
därför måst avsättas för lärare, vilket medför ökade kostnader för skolan.

Period 3 (september – december)
I samband med problemen i F-huset flyttades undervisning därifrån till Steffenhuset. Det har
inneburit stora påfrestningar på arbetsmiljön, eftersom klassrummen inte hunnits vädras
mellan lektioner och lärare inte kunnat avsluta lektioner i lugn och ro, då nästa klass varit på
väg in samtidigt som föregående lektion slutat. I längden går det inte att ha så fullbokat.
Personalen far illa av den stress det innebär att inte få tid att plocka ihop efter sig. Vidare
innebär det att organisationen blir inflexibel för lärare och elever.

4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1
Elevenkät i åk 2 gjordes vid årsskiftet och resultatet var mycket tillfredsställande . 90 % av
eleverna besvarade enkäten. Under det första kvartalet 2011 har vi arbetat med att hitta
effektiva lösningar för att tidigare upptäcka elever som riskerar att få underkända betyg.
Vi har också fortsatt vårt arbete att minska elevfrånvaron.

Delårsrapport 2
Resultatet för läsåret 2010/2011 är färdigt och visade att måluppfyllelsen är god. 95,8 % fick
slutbetyg från Barn- och fritidsprogrammet. Samtliga hade högskolebehörighet.
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92,9 % fick slutbetyg från Samhällsvetenskapsprogrammet. 97,4 % av dessa hade
högskolebehörighet.
Arbetet med frånvaron har inte gett så gott resultat som vi hoppats. Dock hade frånvaron
läsåret 2010/2011 minskat från 15 % till 13,8 %. Vårt mål var 10 %. Vi arbetar vidare detta
läsår.

Period 3 (september – december)
Inga betyg sattes i kurser under perioden.
Elevenkät genomfördes med åk 2 i november. Resultatet är inte analyserat än.

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1
Den preliminära ansökningstatistiken pekar på att Richard Steffengymnasiet kommer att få
fler elever i åk 1 ht 2011, jämfört med ht 10. Det ökade antalet elever kommer
huvudsakligen av att eleverna i minskad omfattning valt friskolealternativet. Det betyder
dock inte att det totala antalet elever kommer att öka i någon högre omfattning, eftersom
”studenterna” 2011, d v s de som började ht 2008 är ungefär lika många som de vi
preliminärt tar in ht 2011.

Delårsrapport 2
Antalet elever ökade jämfört med föregående år. Inklusive eleverna på språkintroduktionen
finns nu ca 530 elever inskrivna. Analys visar att ökningen beror på att friskolorna fått färre
sökande, men också att delningen av Samhällsprogrammet i tre nya program innebar att
sökandebilden förändrades.

Period 3 (september – december)
Under period 3 har inget förändrats jämfört med period 2.
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5.1 Resultatrapport (tkr)
Budget

Utfall

Resultat

Intäkter

-3 193

-4 037

844

Personalkostnader

30 274

30 523

-249

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

10

20

-10

6 699

8 164

-1 465

33 790

34 669

-879

Elevflöden
Elevjusteringar har gjorts med -1 077 tkr och motsvarar ett lägre elevtal än budgeterat. I antal motsvarar det
15,6 årselever. Budgeterat antal elever var 502,5 och verkligt antal elever blev 486,9.
Introduktionsprogrammen tillkom i augusti därav inga budgeterade värden.
Årselever

Verkligt

Estetiska programmet (Esem)

15,7

12,0

3,7

34,0

0,0

64,9

65,0

-0,1

3,0

-3,0

135,9

139,5

-3,7

4,9

5,0

-0,2

13,4

14,0

-0,6

69,8

71,5

-1,7

74,7

72,5

2,2

20,8

23,0

-2,3

52,9
486,9

63,0
502,5

-10,1
-15,6

Estetiska programmet (ES, mu)
Estetiska programmet (ES, te)

Hotell- och turismprogrammet (HT)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
Hotell- och restaurangprogrammet (HR)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Hantverksprogrammet (HV)
Den rörliga bildens språk (Esem, RB)
Summa

Differens

34,0

Estetiska programmet (ES, bd)

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Budget

Preparandutbildning (IMPRE)

5,5

Yrkesintroduktion (IMYRK)

8,5
14,0

0,0

8,5
14,0

500,9

502,5

-1,6

Summa
Totalt

5,5

Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats.

Budget Utfall Resultat

24500 IT

178

178

0

74

74

0

24502 Läromedel

216

216

0

Summa

468

468

0

24501 Undervisningsinventarier

Kommentar till resultatet

GVN beslutade att erbjuda de båda inriktningarna Dans och Teater av det Estetiska programmet.
Antalet sökande i samband med det genomförda omvalet i maj visade sig vara alltför få för att
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utbildningen skulle kunna starta. Det sena intagningsstoppet medförde påfrestningar för ekonomin
genom planeringstid, tjänster och en del mindre investeringar.
När skolan började i augusti visade det sig att flera utbildningsplatser stod tomma.
Program

Förväntat antal
elever

Antal elever i
augusti

Es Bild och formgivning
HT
ES Film

12
15
20

8
9
17

Under hösten skedde ytterligare avhopp från RL som hade 31 elever vid skolstart. 10 elever droppade av
inom loppet av några veckor på grund av att de valt fel program. En förväntad tillströmning från andra
skolor till lediga platser uteblev, särskilt på grund av att HA som alltid tidigare varit attraktivt som ett
påfyllnadsprogram var helt fullt.
Elever inom introduktionsprogrammen som hade intressen mot vård och service hade inte kapacitet att
ingå i de redan stora undervisningsgrupperna inom HA och VO varför vi varit tvungna att anställa lärare
som särskilt undervisade dessa grupper.
Den nya inriktningen av RL-programmet, Bageri och Konditori, medför tunga investeringar initialt.
En del ökade omkostnader kan hänföras till evakueringen av F-huset. Vi har varit tvungna att flytta en del
av undervisningen till externa lokaler. Inom skolan har vi varit tvungna att utrusta andra lokaler för att
klara utflyttningen.
Arbetsförhållandena för personalen har påverkats negativt av evakueringen av F-huset vad gäller nya och
sämre scheman och sämre lokaler. Mail-systemen har ersatts och vi har arbetat in en ny lärplattform
samtidigt som vi arbetar med dubbla kursmål och bedömningssystem. Detta har inneburit ökade rehabkostnader och personalkostnader.
Skolan har alltid haft en stor del av elever med inlärningssvårigheter. Denna grupp har i år varit större. I
vissa klasser har hälften av eleverna dokumenterad studieproblemtik. Stödbehovet innebär ökade
kostnader men framförallt en tuff belastning på elevvårdspersonal, lärare och skolledning.
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Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven.
Utifrån styrkortsperspektiven – 1. brukare/kunder, 2. ekonomi, 3.medarbetare & ledare, 4.
processer, 5. samhälle – redovisas här inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar
resultatet. Även väsentliga avvikelser mot måluppfyllelse skall kommenteras.
Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i
Årsbokslut 2011
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1
Avhopp från programmen sker i viss mån under våren. Skolan försöker med olika
åtgärdsprogram stödja elever med olika svårigheter men i en del fall handlar det helt enkelt
om ett felval och nytt val sker i samband med gymnasievalet under vårtermin.
Delårsrapport 2
Elevtillströmningen till hösten 2011 har motsvarat förväntningarna. Det finns utrymme för
ökade elevtal på den nya Hotell & Turismutbildningen. Dans/Teater lyckades inte dra till sig
så många sökande som vi hade hoppats och intagningen stoppades sent i juni.
Under hösten kommer tre yrkesutbildningar för vuxna att genomföras, Restaurang, Hotell
och Konferens samt Omvårdnad.
Färre elever än väntat väljer att gå på preparandutbildning.
Period 3 (september – december)
Ett flertal utbildningsplatser visade sig vara tomma när skolstarten infann sig.
Bildinriktningen hade endast 7 elever vid skolstart och HT-programmet 9 elever mot
förväntade 12 resp 15. Under de första veckorna drabbades vi av ett överraskande stort
antal avhopp på RL-programmet, totalt försvann 10 elever av 31. Avhoppen berodde på
felval, eleverna flyttade till andra program. Vi har inte tidigare drabbats på detta sätt på
detta program. Tidigare år har vi kunnat ta emot elever på HA under terminens gång men i
år så har det programmet varit fullt, 30 elever och inga avhopp.

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1
Elever med olika handikapp kräver vissa anpassningar, både lokaler och läromedel.
Anpassningar inför gymnasiereformen med nya program och inriktningar.
Från hösten kommer EAG att starta Introduktionsprogrammen som ersätter det nuvarande
IV Trojaborg. Det är osäkert hur detta kan komma att påverka organisationen och vår
ekonomi.
Delårsrapport 2
Färre elever totalt genom den stoppade intagningen av dans/teater inriktningen, vissa
personalkostnader släpar.
Ombyggnad av undervisningslokaler för det nya Restaurang- och Livsmedelsprogrammet kan
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bli dyrare än beräknat.
Ännu ingen överblick över vad introduktionsprogrammens införande egentligen kostar.
Skolan måste nu ha tre personliga assistenter för elever med handikapp.
Period 3 (september – december)
Negativa elevflöden och lediga utbildningsplatser har bidragit till ett negativt resultat. Vi har
en för stor organisation till elevantalet. Anpassningen av tjänster i samband med den hastiga
nedläggningen av teater/dansutbildningen har belastat skolans ekonomi.
För att fullfölja uppdraget med yrkesintroduktion inom introduktionsprogrammen har vi varit
tvungna att nyanställa personal, totalt 1,1 tjänst.
Nya inriktningar har krävt investeringar, t ex bageriinriktningen på RL.

3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1
Oro inför framtida övertalighet kräver särskilda personalvårdande insatser, t ex samtalsstöd
från Previa.
Kompetensutveckling i samband med gymnasiereformens nya inriktningar och kurser kan
betyda ökade kostnader.
Rektor utbildar sig på rektorsprogrammet och ersättning för vikarie kan komma att belasta
budgeten.
Lärarlegitimationen ställer krav på kompletterande fortbildning för en del av personalen.

Delårsrapport 2
Mycket tuff skolstart genom nya administrativa rutiner, de nya programmen och sena
personalskiften. Hög stress på ledning, administrativ personal och lärare.
Arbetsmiljön i F-huset har under hösten varit sämre och väcker irritation och oro bland
personal.
Tre lärare genomgår lärarlyftet.

Period 3 (september – december), kompetensutvecklingsinsatser
Arbetsmiljön i F-huset har under hösten varit sämre och väcker irritation och oro bland
personal. Detta har medfört en försämring av arbetsförhållandena vilket givit upphov till
sjukskrivningar. Arbetsglädjen har försämrats påtagligt bland personal i F-huset.
Nya kurser stressar genom att lärarna saknar tid för att sätta sig in i innehållet.
Nedmonteringen av Tjelvar och införandet av nya kommunikationskanaler har inte varit
smärtfritt. Man upplever stor osäkerhet vid funktionen av de nya tekniska systemen vilket
bidrar till en ökad stress.
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4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1
Rapporten från Skolinspektionen visar på brister i måluppfyllelse vilket kan betyda att ökade
insatser måste göras, t ex kompetensutveckling, utökad organisation etc
Upphandling av elevdokumentationsprogram kommer att ske under året.

Delårsrapport 2
Alla behöriga sökande elever antagna. Organisationen har medfört större grupper i vissa
program vilket ökar svårigheten att ta sig an alltfler elever med inlärningssvårigheter.
Efterfrågan på reflektion och utbildning för personalen kring nya program- och kursmål vilket
stressar organisationen.

Period 3 (september – december)
Skolan är tungt belastad med elever inom programmen som har olika inlärningssvårigheter
och funktionshinder. Skolan försöker möta detta med specialpedagog och speciallärare.
Asperger-studion används i mycket hög grad av elever från skolan.

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1
Ett minskat elevunderlag i kombination med ett brett utbildningsutbud riskerar högre
kostnader under hösten.
Planerade lärlingsutbildningar har inte kunnat starta på grund av förändringar i respektive
bransch samt förändringar i upplägget av lärlingsutbildningen enligt gymnasiereformen.
Delårsrapport 2
Se ovan!
Period 3 (september – december)
Gymnasiereformen har medfört att antalet sökande till de högskoleförberedande
programmen har ökat med undantag för det estetiska programmet. Regionens hantering av
F-huset har uppmärksammats av media vilket spär på den nationella trenden med de övriga
högskoleprogrammens högre attraktionskraft.

GVN 2015-06-03
63/130

28

Bilaga 2
Sida 1 (2)

Årets resultat
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

Christopher Polhemgymnasiet

Bo Eriksson

Resultatrapport (tkr)
Budget

Utfall

Resultat

Intäkter

-5 134

-6 096

962

Personalkostnader

50 383

49 667

716

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

3 148

2 959

189

17 991

20 077

-2 086

66 388

66 607

-219

Elevflöden
Elevjusteringar har gjorts med -1 871 tkr och motsvarar ett lägre elevtal än budgeterat. I antal motsvarar det
23,9 årselever. Budgeterat antal elever var 868 och verkligt antal elever blev 844,1. Introduktionsprogrammen
tillkom i augusti därav inga budgeterade värden
Årselever

Verkligt

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
El- och energiprogrammet (EE)
Fordons- och transportprogrammet (FT)
Fordons- och transportprogrammet (FTTP)

117

‐3,9

84,1

83

1,1

84,8

97

‐12,3

40,5

40

0,5

2,5

3,0

‐0,5

3,5

5

‐1,5

31,4

32,0

‐0,6

51,8

57

‐5,2

211,7

211,5

0,2

40,4

44,5

‐4,2

141,8

140

1,8

38,8
844,1

38
868,0

0,8
-23,9

Industritekniska programmet (IN)

Naturbruksprogrammet (NB)
Naturvetenskapliga programmet (NA)
Sjöfartsprogrammet (SF)
Teknikprogrammet (TE)
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
Summa
Preparandutbildning (IMPRE)

1,5

Yrkesintroduktion (IMYRK)
Summa
Totalt

Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats.

Budget

24500 IT
24501 Undervisningsinventarier
24502 Läromedel
Summa

Utfall

0,0

7,5
9,0

853,1

868,0

-14,9

150

148

2

60

60

0

1 039

995

44

1 249

1 204

45

Resultatet för skolan blev -219 tkr (-3 ‰).

29

1,5

7,5
9,0

Resultat

Kommentar till resultatet
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Det minskade elevantalet motsvarar en kostnadsminskning på 1,9 Mkr.
Under 2010 genomförde vi stora besparingar på personal och drift. Dessa besparingar har fått fullt
genomslag under 2011 vilket motsvarar ca 4,8 Mkr. Sammanslagning av grupper. IT-rationalisering. Fler läser
språkkurser vilket ger en merkostnad på 650 000.
Lågt intag på SF, HV, FT och IN-programmen sänker resultatet.
Vi har anpassat lokaler för PU, PRIV och YI och omfattande rationaliseringar på Norr. Med dagens
redovisningsprinciper kommer inte denna besparing skolan till godo.
Investeringar har skett mest inom Fysik, Fordon och IT.
En fortsatt försiktighet avseende löpande kostnader. Större grupper och ett överintag på ett antal program
har förbättrat resultatet.
Skolan hanterar nu även PU, PRIV och YI och den nya Yrkeshögskolan. YH kräver en annan administration
då verksamheten lyder under annan lagstiftning än våra övriga skolformer.
För att lösa detta har vi rekryterat en administrativ resurs som både kan avlasta rektorerna och vår
administration.
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Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven.
Utifrån styrkortsperspektiven – 1. brukare/kunder, 2. ekonomi, 3.medarbetare & ledare, 4.
processer, 5. samhälle – redovisas här inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar
resultatet. Även väsentliga avvikelser mot måluppfyllelse skall kommenteras.
Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i
Årsbokslut 2011
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1
Gymnasieskolan
Inför HT-11 har vi fastställt följande organisation som grund för vår budget 2011.
Bygg- och anläggning BA minskas till 38 platser (41), tillkommer PRIV 2 platser
El- och energi minskas EE till 28 platser (30)
Fordon- och transport FT minskas till 40 (48), tillkommer PRIV 4 platser
Hantverk med finsnickeriinriktning HV finsnick ökas till 12 platser. (8), tillkommer PRIV 2
platser
Industri med svets och plåt IN minskas till 7 platser (8), tillkommer PRIV 5 platser
Naturvetenskap NA minskas till 60 platser (90)
Naturbruk NB oförändrat 25 platser, tillkommer PRIV 4 platser
Sjöfart RX däck och RX maskin minskas till 8 platser (16)
Teknik TE oförändrat 50 platser
VVS- och fastighet minskas till 14 platser, tillkommer PRIV 2 platser
Vi gjorde en prognos 31/3 enligt nedan med hänsyn till antalet sökande och
föreslagna förändringar av organisationen. Dessa förändringar är inte
budgeterade.
Bygg- och anläggning BA enligt budget 38 platser + PRIV 2 platser
El- och energi EE enligt budget 28 platser
Fordon- och transport FT 36 platser (budget 40) + PRIV 4 platser
Hantverk med finsnickeriinr HV finsnick 7 platser (budget 8) + PRIV 5 platser (budget 2)
Industri med svets och plåt IN enligt budget 7 platser + PRIV 4 platser
Naturvetenskap NA enligt budget 60 platser
Naturbruk NB 20 platser (budget 25), tillkommer PRIV 5 platser (4)
Sjöfart RX däck och RX maskin enligt budget 8 platser
Teknik TE enligt budget 50 platser
VVS- och fastighet 10 platser (budget 14) + PRIV 0 platser. Fastighetsinriktningen inget intag.
Lärlingsutbildning
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Åk 2 och 3 av Lärlingsplatser på Bygg (plåtslageri, måleri), Fordon (Billackerare, MCmekaniker) och Produktionsteknik (Verkstadsmekaniker), Naturbruk (Jordbruk, Greenkeeper)
gör att vi får en merkostnad på ytterligare en årskurs i kärnämnen som vi kommer att dela
med EAG.
För åk 1 planeras inga nya lärlingar på CPG.
Vuxenutbildningar



Genomför en nyutvecklad vuxenutbildning i Snickeri



Genomför andra omgången vuxenutbildning i Vindkraftsteknik



Genomför en ny klass i vuxenutbildning Grundläggande Jordbruk



Genomfört en nyutvecklad vuxenutbildning i fårskötsel



Genomfört en nyutvecklad utbildning i skogsskötsel

Erbjuder i samarbete med Komvux/yrkvux följande vuxenutbildningar under 2011:



Last och Grävmaskin



Grundläggande Jordbruk



Grundkurs i Trädgårdsskötsel



Biodling

Yrkeshögskola
CPG har i samarbete med GVF ansökt och blivit beviljade att starta en 2-årig yrkeshögskola
inom vindkraftsteknik. Elevintag pågår och ansökningstiden går ut den 15/4 2011.
CPG kommer i samarbete med Lövsta Landsbygdscentrum ansöka om att starta en tvåårig
Yrkeshögskola inom fåruppfödning. Om allt går som planerat startar utbildningen i augusti
2012. För att finansiera utvecklingskostnaderna kommer vi att ansöka om stöd via Leader
Gotland.

Delårsrapport 2
Gymnasieskolan
Starten av de nya kursplanerna i Åk1 är nu klar med en hel del besvärligheter avseende
schema och annat. Nu rullar terminen på som planerat och fokus blir nu att förbereda oss för
åk 2 i Gy11-reformen.
Nya elever åk1.
BA 43 varav IMPRO 2

IN 6 varav IMPRO 2

TE 52

EE 30

NA 62

VF 15 varav IMPRO 2

FT 37 varav IMPRO 4

NB 18 varav IMPRO 1

IP-programmen 24

HV trä, 5

SF 8

Lärlingsutbildning
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Som planerat i rapport 1 så startades det inga nya lärlingar på CPG läsåret 11-12.
Vuxenutbildningar enligt Gyvux
Staten har ännu inte beviljat medel för nästa år varför vi inte vet vilka utbildningar vi skall
kunna starta utöver nedanstående.



Grundläggande Jordbruk G30



Grundkurs i Trädgårdsskötsel



Genomfört en nyutvecklad vuxenutbildning i Last och Grävmaskin



Grundläggande skogsskötsel

Om finansieringen blir klar så är vi redo att starta:



Andra omgången av en nyutvecklad vuxenutbildning i Snickeri



Biodling
Yrkeshögskola

Vindkraft
Yrkeshögskolan i Vindkraft är nu igång. 22 elever skall läsa i två år. Genomfört ett antal möten
med bransch och högskola och efterfrågan på dessa tekniker är stor och kommer att växa.
Utveckling av skolan och kurserna är finansierat via Leader Gotland.

Fåruppfödning
Ansökan om att få starta yrkeshögskola i fåruppfödning lämnas in 14/9. Svar i början på
januari. Det finns idag ingen motsvarighet i Sverige och högre studier inom fårnäringen
erbjuds bara utomlands. Branschen växer kraftigt och vi har fått stöd ifrån Landshövdingen,
Region Gotland och Sveriges Lantbruksuniversitet. Nu håller vi tummarna för positivt svar.
Utveckling av skolan och kurserna är finansierat via Leader Gotland.
Period 3 (september – december)
Elevflöden
Elevjusteringar har gjorts med -1 871 tkr och motsvarar ett lägre elevtal än budgeterat. I antal
motsvarar det 23,9 årselever. Budgeterat antal elever var 868 och verkligt antal elever blev
844,1. Introduktionsprogrammen tillkom i augusti därav inga budgeterade värden
Årselever

Verkligt

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
El- och energiprogrammet (EE)
Fordons- och transportprogrammet (FT)
Fordons- och transportprogrammet (FTTP)
Hantverksprogrammet (HV)
Industritekniska programmet (IN)
Produktionstekniskt program g:a (PT)
Naturbruksprogrammet (NB)
Naturvetenskapliga programmet (NA)
Sjöfartsprogrammet (SF)
Teknikprogrammet (TE)
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113,1

117

‐3,9

84,1

83

1,1

84,8

97

‐12,3

40,5

40

0,5

2,5

3,0

‐0,5

3,5

5

‐1,5

31,4

32,0

‐0,6

51,8

57

‐5,2

211,7

211,5

0,2

40,4

44,5

‐4,2

141,8

140

1,8
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VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
Summa
Preparandutbildning (IMPRE)

38,8

38

0,8

844,1

868,0

-23,9

1,5

Yrkesintroduktion (IMYRK)

1,5

7,5

Summa
Totalt

7,5

9,0

0,0

9,0

853,1

868,0

-14,9

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1
Sammanfattning:
I budgeten är vårt förväntade resultat i balans. Detta efter att vi under 2010 genomförde
stora besparingar på personal och drift. Dessa besparingar får fullt genomslag under 2011
vilket motsvarar ca 4,8 MSEK
Åtgärder:
Ett antal aktiviteter har startat under 2010 och vi kommer under 2011 att fortsätta detta
arbete för att förstärka vår budget kort och långsiktigt.
Lärarkostnader: Fortsatt sammanslagning av grupper. Ingen start av Indvalsgrupper med
få elever. Den egentliga personalminskningen ser vi när tjänsteplaneringsprocessen är
genomförd.
Ledningskostnader: Under 2010 gjordes en översyn av ledningsorganisationen avseende
rektorernas och utbildningsledarnas arbete. Denna översyn fortsätter under 2011 där vi i
organisationen nu även skall hantera PU, PRIV och YI som skall ersätta delar av det
Individuella Programmet, volym ca 8 medarbetare och 60 elever.
Skolan skall även leda och administrera den nya Yrkeshögskolan med ca 3 medarbetare och
20 + 20 elever. YH kräver en annan administration då verksamheten lyder under annan
lagstiftning än våra övriga skolformer.
Detta förutsätter en förstärkning av ledningsorganisationen.
Extraordinära kostnader:
Hittills har vi inte identifierat några extraordinära kostnader som kommer att drabba CPG.
IT-rationalisering: En omfattande genomgång och i förekommande fall uppsägning av
abonnemang gav en minskning med ca 250 KSEK för 2010. Detta får fullt genomslag under
2011 med motsvarande ca 750 KSEK.
Elevernas Individuella Val
Systemet med meritvärdespoäng har gjort att fler elever på NV och TE sökt kurser inom fr a
RSGs språkutbud. Detta ger en merkostnad på 650 000 per läsår. Fler elever på
yrkesprogrammen söker Indval inom sina program vilket ger en besparing då dessa kurser
ofta kan integreras med andra kurser.
Naturbruksprogrammet på Lövsta
I år är budgeten för Naturbruk helt integrerad med CPGs budget.
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Lokaler
Vi kommer att fortsätta vår effektivisering av lokalutnyttjandet. I F-huset har vi överlämnat
två salar och ett grupprum till Trojaborg. Till sommaren planerar vi att reservera tre salar
och nio arbetsplatser till PU, PRIV och YI. Detta gör vi genom att koncentrera
Teknikprogrammet.
Med dagens redovisningsprinciper kommer inte denna besparing att komma skolan till godo.
Detta beroende på att hyreskostnader betalas gemensamt och inte redovisas för enskild
skola.
Sjöfartsprogrammet
För att genomföra denna utbildning måste eleverna genomföra sin slutpraktik inom
handelsflottan. Rederierna i Sverige har aviserat att de i framtiden inte kan ta emot så
många elever från sjömansskolorna som tidigare. De största orsakerna till detta är att en
stor del av den svenska handelsflottan har bytt flagg och därför inte kan ta emot svenska
elever. De platser som återstår vill rederierna i första hand erbjuda studerande vid
sjöbefälsskolorna.
Detta har gjort att vi måste halvera intaget och erbjuder därför bara fyra platser på däck och
fyra i maskin. (Matros och Motorman).
Samtidigt är detta det enda program som kommer att få sänkt skolpeng.
Vi kommer att kunna minska våra kostnader genom att vi i framtiden inte behöver hyra
skolfartyget från Mariehamn utan istället ge den praktiska utbildningen genom vårt
samarbete med Destination Gotland och Sjöräddningssällskapet.
Vi har en fortsatt dialog med Rederi AB Gotland som är angelägna om att utbildningen finns
kvar men det är också viktigt att Regionen tydligt visar sitt intresse för denna utbildning.
Vi önskar därför en justering av skolpengen så att intäkterna kommer i balans med våra
kostnader. Då det samtidigt blir färre elever så minskar den totala kostnaden för
programmet.
Hantverk Finsnickeri
Sökandeläget till detta program är väldigt lågt och skulle om vi inte hade andra behov än
ungdomsgymnasiet medföra att vi måste överväga att stänga utbildningen.
Då branschen på Gotland är stor med ca 70 företag och ständigt behöver rekrytera finns
behov att kunna erbjuda snickeriutbildning för vuxna. Vår önskan är att Regionen är villig att
satsa på en sådan utbildning med en grupp årligen.
Detta är också en av de utbildningar som kan fungera som PRIVplats och vara ett alternativ
för de elever som har svårt i det ordinarie utbudet.
Industriprogrammet Svets och Plåt
Sökandeläget till detta program är väldigt lågt och skulle om vi inte hade andra behov än
ungdomsgymnasiet medföra att vi måste överväga att stänga utbildningen.
Branschen på Gotland är ojämn och behovet av licensierade svetsare varierar. Vår önskan är
att Regionen är villig att satsa på en sådan utbildning med en grupp årligen.
Detta är också en av de utbildningar som kan fungera som PRIVplats och vara ett alternativ
för de elever som har svårt i det ordinarie utbudet.
Flytt av NV till CPG Norr
Vi är medvetna om GVNs inriktningsbeslut att Teknikprogrammet skall flytta till Södra Visby.
Vi vill dock återigen påminna om den andra alternativa möjligheten att flytta NA-programmet
till Norr.
En flytt av NA till Norr skulle innebära att CPG drar sig ur Sävehuset. Avveckling av datanät,
GVN 2015-06-03
70/130

35

Bilaga 2
Sida 6 (10)

Årsbokslut 2011
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

datasalar, labsalar, arbetsrum mm. Vi kan använda de labsalar och lektionssalar som finns på
Komvux.
Detta förutsätter en noggrann konsekvensanalys ur både CPGs och Komvux perspektiv där
en mängd alternativa lösningar måste undersökas.
Det finns ingen kalkyl på kostnadsförändringen men vi uppskattar besparingen till ca 2 MSEK
per år. CPG disponerar ca 500 platser i lektionssal vilket uppskattas till ca 1000 m2.
Tillkommer lärararbetsplatser, mötesrum, elevutrymmen ca 1000 m2 vilket ger en totalyta på
ca 2000 m2. Hyreskostnaden för detta är ca 2 MSEK

**************************************************************************

INVESTERINGAR
Investeringsbudgeten är ännu bara delvis beviljad: Fysikinstitutionen och en lastbilslyft.
Övriga investeringar är äskade till ca 3 MSEK varav IT ca 1 MSEK.
IT kommer att användas till uppbyggnaden av 1t1 vilket betraktas som en investering så
länge vi har behov av både datasalar till äldre elever och enskilda datorer till våra ettor på
NV och Teknik.
I övrigt är inga investeringar beviljade på CPG ännu.

**************************************************************************
OMBYGGNADER/FLYTTAR,
De ombyggnader som är kända idag är
Anpassning av lokaler för PU, PRIV och YI.
Bygge av tält eller annan lösning för Byggprogrammet.
Delårsrapport 2
Sammanfattning:
Lågt intag på SF, HV, FT och IN-programmen sänker resultatet. Påverkan från de nya
Introduktionsprogrammen skall vara neutralt.
Vi prognostiserar 0-resultat för 2011.
Åtgärder:
En fortsatt försiktighet avseende löpande kostnader. Större grupper och ett överintag på ett
antal program.
Ledningskostnader: Skolan skall nu även hantera PU, PRIV och YI. Tillkommer gör
dessutom den nya Yrkeshögskolan med ca 3 medarbetare och 20 + 20 elever. YH kräver en
annan administration då verksamheten lyder under annan lagstiftning än våra övriga
skolformer.
För att lösa detta rekryterar vi en administrativ resurs som både kan avlasta rektorerna och
vår administration. Långsiktigt ger det oss också en möjlighet att effektivisera vår
administration samtidigt som vi skapar en större säkerhet med backup på ett antal kritiska
områden.
Denna rekrytering är helt finansierad under det närmaste året.
Extraordinära kostnader:
Hittills har vi inte identifierat några extraordinära kostnader som kommer att drabba CPG.
IT-rationalisering: En omfattande genomgång och uppsägning av abonnemang ger en
minskning med ca 750 KSEK.
Elevernas Individuella Val
Systemet med meritvärdespoäng gör att fler elever på NV och TE sökt kurser inom fr a RSGs
språkutbud. Detta ger en merkostnad på 650 000 per läsår. Fler elever på yrkesprogrammen
söker Indval inom sina program vilket ger en besparing då dessa kurser ofta kan integreras
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med andra kurser.
Lokaler
Vi har gjort omfattande rationaliseringar på Norr. Med dagens redovisningsprinciper kommer
inte denna besparing att komma skolan till godo. Detta beroende på att hyreskostnader
betalas gemensamt och inte redovisas för enskild skola. Hur ekonomin kommer att påverkas
av F-huset och dess eventuella användning har vi inte beräknat. Heller inte merkostnader för
matsal mm på Norr.
Sjöfartsprogrammet
Enl. delårsrapport1 har vi halverat intaget för åk1. Samtidigt får detta program sänkt
skolpeng.
Vi kommer att kunna minska våra kostnader genom att vi i framtiden inte behöver hyra
skolfartyget från Mariehamn utan istället ge den praktiska utbildningen genom vårt
samarbete med Destination Gotland och Sjöräddningssällskapet.
Rederi AB Gotland är angelägna om att utbildningen finns kvar.
Det är också viktigt att Regionen tydligt visar sitt intresse för denna utbildning.
Vi önskar därför en justering av skolpengen så att intäkterna kommer i balans med våra
kostnader.
Hantverk Finsnickeri
Sökandeläget till detta program är väldigt lågt och skulle om vi inte hade andra behov än
ungdomsgymnasiet medföra att vi måste överväga att stänga utbildningen.
Då branschen på Gotland är stor med ca 70 företag och ständigt behöver rekrytera finns
behov att kunna erbjuda snickeriutbildning för vuxna. Vår önskan är att Regionen via
Komvux/Yrkvux är villig att satsa på en sådan utbildning med en grupp årligen.
Industriprogrammet Svets och Plåt
Sökandeläget till detta program är väldigt lågt och skulle om vi inte hade andra behov än
ungdomsgymnasiet medföra att vi måste överväga att stänga utbildningen.
Branschen på Gotland är ojämn och behovet av licensierade svetsare varierar. Vår önskan är
att Regionen är villig att satsa på en sådan utbildning med en grupp årligen.

**************************************************************************

INVESTERINGAR
Investeringsbudgeten är Fysikinstitutionen och en lastbilslyft.
Övriga investeringar är äskade till ca 3 MSEK varav IT ca 1 MSEK.
IT kommer att användas till uppbyggnaden av 1t1 vilket betraktas som en investering så
länge vi har behov av både datasalar till äldre elever och enskilda datorer till våra ettor på
NV och Teknik.
I övrigt är inga investeringar beviljade på CPG ännu.

**************************************************************************
OMBYGGNADER/FLYTTAR,
De ombyggnader som är kända idag är
Anpassning av lokaler för PU, PRIV och YI.
Tältet för Byggprogrammet som nämns i delårsrapport 1 blir inte av. Istället kommer vi att
förstärka med ytterligare en lärare som stödjer våra elever på diverse arbetsplatser.
Delårsrapport 3
Resultatet för skolan blev -219 KSEK mot prognostiserade 0. Med en omsättning på 72,7
MSEK så innebär detta en negativ avvikelse på 3 ‰. Att vi lyckades att komma så nära
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beror framför allt på en hög kostnadsmedvetenhet och en god budgetdisciplin hos våra
program. Det minskade elevantalet motsvarar en kostnadsminskning på 1,9 MSEK.

3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1
Pga tjänstledigheter och pensionsavgångar har vi ett behov att rekrytera ca 4 medarbetare.
Vi ser även att en övertalighet kan komma att uppstå inom vissa ämnesområden. I avvaktan
på tjänsteplaneringen till HT-2011 ser vi vårt behov av personal för det kommande läsåret.
På längre sikt ser vi att vi kommer att få en övertalighet och vi skulle önska att förvaltningen
fortsätter sitt arbete med att kunna erbjuda möjlighet till tidig pension. Detta för att
bibehålla en bra åldersstruktur.
Alla medarbetare skall ha genomfört Utvecklingssamtal och lönesamtal där vi dessutom
skapat kompetensutvecklingsplan för var och en.
Kompetensutvecklingsinsatserna under året är prioriterat för Gy11.
Delårsrapport 2
Tjänsteplanering, rekrytering och lärarlyftet är nu planerat och klart.
Utvecklingssamtal kommer att genomföras under hösten och lönesamtal under våren.
Kompetensutvecklingsplan görs vid utvecklingssamtalen.
Kompetensutvecklingsinsatserna under året är prioriterat för Gy11.
Period 3 (september – december)
Rektor Lars Nordahl är tjänstledig läsåret 11/12. Som vik Rektor arbetar Bo Eriksson. Hanna
Sällström har anställts som bitr rektor. Medarbetarsamtal med tillhörande
kompetensutvecklingsplan har genomförts för alla medarbetare.

4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1
Skolinspektionen
Skolinspektionen har reviderat oss och gett ett antal förbättringsområden i vår verksamhet.
Arbetsplanearbetet och kvalitetsutvecklingen fortsätter med utgångspunkt i den
revisionsrapport vi fått från skolinspektionen.
Gy11
Alla program har jobbat med tim och kursplaneringsprocesserna inför Gy11. Detta arbete
kommer att fortsätta under de år som återstår till dess den första kullen gått ut. Fokus i vår
är timplanen för åk1 och den kompletterande kompetensutveckling som krävs för de nya
kurserna.
Tjänsteplaneringsprocessen
Under 2009 och 2010 införde vi ett nytt sätt att planera lärarnas tjänster. Detta arbetssätt
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kommer vi att utveckla vidare och göra ännu tydligare under 2011.
Arbetsplan och kvalitetsarbete
Vi har utarbetat en ny arbetsplan som är vår koppling till GVFs styrkort och som underlättar
målarbetet så att ett systematisk förändrings- och förbättringsarbete skall kunna drivas och
redovisas.
De nya fem programmen
Till höstterminen skall PU, PRIV och YI vara etablerat på CPG. Vi kommer att bygga ett
centrum på Hackspetten men verksamheten kommer att omfatta stöd till elever på Visby
Norr, Söder och Lövsta. Vi behöver skapa helt nya processer för att på bästa sätt ta emot
dessa elever och nya medarbetare så att vi på ett bra sätt kan integrera dem i vårt övriga
arbete.
Delårsrapport 2
Skolinspektionen
Skolinspektionen har reviderat skolan och dessutom gjort en specialgranskning av
matematikundervisningen. Åtgärderna förankras i våra arbets och ämneslag.
Gy11
Alla program har jobbat med tim och kursplaneringsprocesserna inför Gy11. Detta arbete
kommer att fortsätta under de år som återstår till dess den första kullen gått ut. Fokus i höst
är timplanen för åk2 och den kompletterande kompetensutveckling som krävs för de nya
kurserna.
Arbetsplan och kvalitetsarbete
Vi har utarbetat en ny arbetsplan som är vår koppling till GVFs styrkort och som underlättar
målarbetet så att ett systematisk förändrings- och förbättringsarbete skall kunna drivas och
redovisas. Med stöd av GVF har vi nu ett antal färska mätetal som vi kommer att bearbeta i
våra arbetslag och ämneslag.
Ämneslag
Till detta läsår har vi utökat ansvarsområdet och satsat mer resurser på våra ämneslag.
Syftet är att i ämneslaget kunna fokusera på resultat och arbetssätt för att utveckla vår
undervisning.
De nya fem programmen
PU, PRIV och YI är nu startade på CPG. Verksamheten omfattar stöd till elever på Visby
Norr, Söder och Lövsta. Vi har skapat helt nya processer för att på bästa sätt ta emot dessa
elever och nya medarbetare så att vi på ett bra sätt kan integrera dem i vårt övriga arbete.
7 medarbetare och 24 elever.
Aspergerstudio Norr
Vi planerar att etablera en Aspergerstudio på CPG-Norr. Rekrytering av en specialpedagog
inom området kommer att ske under hösten. Tjänsten planeras till 50 %.
Period 3 (september – december)
Lektionsbesök har genomförts hos nästan samtliga lärare. Fortsatt satsning på våra
ämneslag där vi utvecklat fr a våra nya Gy11-kurser. I övrigt hänvisar vi till vår
kvalitetsrapport.
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5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1
Vår måluppfyllelse avseende kunskapsmål och andra kvalitetsmål hänvisar vi till vår
kvalitetsrapport för 2009.
CPGs prioriterade framgångsfaktorer 2011 är:
Ledarskap – skolan ledarskap på alla nivåer är tydligt och inger respekt
Trygghet – alla elever och all personal känner sig trygga
Ansvar och inflytande – elever och personal tar ett tydligt ansvar för sin del av
utbildningen
Omvärld – skolan tar tillvara influenser och kunskaper från omvärlden både nationellt och
internationellt.
Kvalitet – utbildningen genomsyras av en hög kvalitet
Kompetens – personalen är skolans största tillgång
Vad och hur finns beskrivet i skolans arbetsplan.
Delårsrapport 2
Vår måluppfyllelse avseende kunskapsmål och andra kvalitetsmål hänvisar vi till den
kvalitetsredovisning som utarbetas i samarbete med GVF.
Period 3 (september – december)
Vår måluppfyllelse avseende kunskapsmål och andra kvalitetsmål hänvisar vi till den
kvalitetsredovisning som utarbetas i samarbete med GVF.
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IV Trojaborg

Alf Nilsson/Monika Eriksson

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter

Utfall

Resultat

-830

-941

111

Personalkostnader

7 083

7 595

-512

Övriga kostnader

1 574

2 398

-824

7 827

9 052

-1 225

Elevflöden
Elevjusteringar har ej gjorts då budgeten vid ingången av år 2011 låstes vid 141,5 årselever.
Årselever

Verkligt

IV Trojaborg
Individuellt alternativ (IMIND)
Totalt

Budget

Differens

87,7

141,5

‐53,9

22,5
110,2

141,5

22,5
-31,4

Investeringar
Inga investeringsmedel har tilldelats.
Kommentar till resultatet
Våren organisation och övergången från IVT till introduktionsprogram kostade mer än beräknat.
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IV Trojaborg

Alf Nilsson/ Monika Eriksson

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven.
Utifrån styrkortsperspektiven – 1. brukare/kunder, 2. ekonomi, 3.medarbetare & ledare, 4.
processer, 5. samhälle – redovisas här inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar
resultatet. Även väsentliga avvikelser mot måluppfyllelse skall kommenteras.
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
De stora förändringarna jämfört med budgeterad verksamhet (145 år 2011):
-. Inskrivna vid läsårstarten 100815
- Totalt antal inskrivna 110418
- Nyinskrivna 2011
- Studieavbrott t.o.m. 110418

145 elever
180 elever
41 elever
31 elever

Av nuvarande 180 elever är 102 i heltidsstudier, 32 kombinerar studier och praktik och 26 är
heltidspraktikanter. Språkintroduktionen har 23 elever och grupperna har beroende på nytillkomna
ensamkommande ungdomar innevarande år utökats från två till tre. Antalet elever inskrivna i
gymnasieskolan i samundervisningsklasser (Lövsta och Visby) är 17.
Andelen elever från behandlingshem har ökat och är för närvarande 18. Cirka 30 ungdomar från
nationella program med diagnos inom autismspektrat använder Aspergerstudion.

Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1
IV upphör som egen organisation sista juli 2011. Det förväntade underskottet för perioden
kan förklaras av:
-

Den stora elevtillströmningen (och fler heltidsstuderande än förväntat) som inte
motsvarar det antal elever som prognostiserats. Med anledning av detta har en ny ej
budgeterad klass startats i samband med terminsstarten 2011.

-

Nyanlända ungdomar i februari mars. En ny ej budgeterad grupp för nyanlända
nybörjare startade i februari.

Delårsrapport 2
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3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1
3,5 nya medarbetare har visstidsanställts vårterminen 2011 (2 klasslärare, 1 lärare
språkintroduktion samt 0,5 lärare som förstärkning i Aspergerstudion).
1 lärare har genom avgångsvederlag gått från 1,0 till 0,5
Medarbetarenkäten signalerar tydligt att den förändrade arbetssituationen ht 2010 påverkat
den psykosociala arbetsmiljön negativt. 50% uppger att de inte kan koppla bort jobbet
hemma och på v på frågan om rimliga arbetsuppgifter är värdet 2,4.
4.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1
Prognosen är att den stora tillströmningen av elever tillsammans med nya behörighetsregler
kommer att leda till att färre ungdomar än tidigare når behörighet till ett nationellt program.

Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1
Ökad tillströmning av ensamkommande flyktingungdomar. Statlig reform som innebär att IV
avvecklas och ersätts med 5 introduktionsprogram hösten 2011.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)
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Skrivelse till Vuxen och gymnasienämnden
Ansökan till GVN i Region Gotland
Guteskolan AB hävdar att i enlighet med beskrivning och
uträkning nedan ska kompensering av elevpeng för åren
2011, 2012, 2013 och 2014 utbetalas till den fristående
skolan Guteskolan AB i Region Gotland med hänvisning till
att Region Gotlands gymnasieskolor har visat negativt
resultat (gått med underskott) dessa år.
Gutekolan AB har bedrivit gymnasieverksamhet på Gotland från hösten 2007 och har i
dag ca 150 elever.
Guteskolan AB hänvisar till att Region Gotland och GVN ska fördela och beräkna
bidragsbeloppen på samma grunder som till de Regionala gymnasieskolorna.
Guteskolan AB anser att nedan uträknade belopp 2 965 918 kr är ersättningsnivån som
bör kompenseras för åren 2011‐2014:
Resultat GVN (Enbart
gymnasieskolorna)
2011
2012
‐1 561 000 ‐8 500 000

2013
‐7 600 000

2014
‐3 814 400

2012
1 846

2013
1 689

2014
1 546

2012
279

2013
221

2014
166

Extra ersättning per kommunalelev
2011
2012
2013
794
4 605
4 500

2014
2 466

Antal elever
Kommun
2011
1 965
Friskola
2011
349

Gotlands fristående F–9 Grundskola och Gymnasieskola

www.guteskolan.se
org.nr 556704‐4267
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Total kompensation ersättning till Guteskolan AB
2011
2012
2013
2014 Totalt 2011‐2014
277 246 1 284 670
994 435
409 567 2 965 918
Elevminskning i %
Kommun
2011‐2012
2012‐2013 2013‐2014 2011‐2014
6%
9%
8%
21%
Fristående
2011‐2012
2012‐2013 2013‐2014 2011‐2014
20%
21%
25%
53%
Omställningskostnaderna har varit större hos friskolan än hos kommunen.
Kommunen har visserligen haft ett tapp på fler elever men procentuellt har
de haft en mycket lägre elevminskning.
I enlighet med detta så anser Guteskolan AB att GVN inte kan hänvisa till att
man haft så stora omställningskostnader och därför ska kompensera Guteskolan AB.
Guteskolan är beredd att träffa Regionen för att ytterligare redovisa grunderna för vårt yrkande.
I enlighet med:
Skollagen (2010:800) samt Offentligt bidrag på lika villkor (prop 2008/2009:171)
Förarbetena i propositionerna 2008/2009:171 och 2009/2010:157
Gymnasieförordningen (2010:2039)
Skolförordning 14 kap. 1‐2 §§
Guteskolan AB vill också påvisa att följande domar har liknande problematik och bör
därför vara prejudicerande:
Kammarätten i Sundsvall 13335‐12 och 2013‐1254
Förvaltningsrätten i Växjö 4299‐12 och 234‐13

2014‐04‐15
Jerry Engström,
VD Guteskolan AB

Gotlands fristående F–9 Grundskola och Gymnasieskola

www.guteskolan.se
org.nr 556704‐4267
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Övre vä: Kursrådet i Hemse
Övre hö: Miljöbild från Folkhögskolan i Hemse
Nedre vä: Sommarkurs i havskajakpaddling
Nedre hö: Stranden vid Folkhögskolan i Fårösund

Foto: Anna Ericsson och Daniel Brobäck

Verksamhetsberättelse
2014
Gotlands folkhögskola
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Inledning
Gotlands folkhögskola har under 2014 haft en mycket omfattande väl
fungerande verksamhet. Skolan har genomfört ett stort antal utbildningar
med hög kvalitet på de båda enheterna i Hemse och Fårösund. Under 2014
har skolan inte kunnat redovisa all genomförd verksamhet eftersom
Folkbildningsrådet införde 2013 en begränsningsregel med högsta tillåtna
redovisningsvolym till 125 %. Begränsningarna försvårar och inskränker
allvarligt på Gotlands folkhögskolas möjligheter att utveckla verksamheten.
Den verkliga siffran i förhållande till volymen stadsbidrag är betydligt högre.
Söktrycket till utbildningarna har varit gott och internatboendena har varit
välfyllda.
Hälften av de studerande på folkhögskolan kommer från fastlandet, och ca
25-tal av dessa valde att skriva sig på Gotland under höstterminen 2014.

Inkludera
mera


Ett två-årigt projekt vars
mål är att etablera ett
långsiktigt hållbart
samarbete kring metoder
för att motverka
främlingsfientlighet och
bidra till ett inkluderande

Utveckling och profilering, Folkhögskolans
roll i lokal och regional utveckling i
närsamhället
Gotlands folkhögskola deltar aktivt i lokalt och regionalt utvecklingsarbete.
Folkhögskolan ska verka för regionens utveckling och främja
demokratisering av det gotländska samhället. Folkhögskolan ska verka för
att minska utbildningsklyftorna och utbilda kring frågor som rör genus och
jämställdhet. Folkhögskolan definierar lokal och regional utveckling som ett
brett begrepp som handlar om alla de förutsättningar som krävs för att
människor ska kunna leva och bo i en bygd. Det handlar inte bara om
försörjning utan också om att människor är delaktiga i en demokratisk
process, likaså i kommunikation, kulturliv och föreningsliv.
Det skall framgå med tydlighet att folkhögskolan arbetar för att främja
demokratin, såväl genom folkbildningens traditionella värdegrund men
också genom arbetet inom genus och jämställdhet. Detta perspektiv gäller
dels internt, för den egna personalen, men ska också genomsyra all
undervisning och annan verksamhet. En tydlig målformulering i styrkortet är
att genus och jämställdhet ingår som ett ämne i samtliga kurser som skolan
ger. Folkhögskolan har deltagit i den regionala kompetensplattformen.
Huvudman för Gotlands folkhögskola är Region Gotland. Sedan 2010 ingår
folkhögskolan som en del av verksamheterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som även utgör folkhögskolans styrelse.
Folkhögskolan fick under 2014 ett extra anslag på drygt 500 kkr från Region
Gotland för att kunna ta emot de unga arbetslösa som studerat på SMF
(studiemotiverande folkhögskolekurs). Kurserna sker i samarbete med AF
och verksamheten är mycket framgångsrik. Pengarna gav förutsättningar att
erbjuda ett tiotal deltagare plats i de ordinarie programmen. Under 2014
har den textila hantverksutbildningen utvidgats med en ny profil kallad
återbruk, en profil som arbetar med att återanvända textila material istället
för att kassera. För att vara första året rekryterade den nya profilen bra och
har haft ett 10 tal deltagare.

samhälle.

Exempel på aktiviteter i
projektet under 2014 är
föreläsningar där hela
skolan deltagit,
temadagar, studiegrupper
för både deltagare och
personal. Besök har gjorts
på andra folkhögskolor
och en enkät bland
deltagarna som legat till
grund för diskussioner
och samtal i klasserna.
Projektet fortsätter under
2015.

Inkludera mera
Under 2014 har Folkhögskolan deltagit i ett nationellt projekt under namnet
Inkludera mera. Projektet syftar till att öka medvetenheten och insatserna
för de nya svenskar som varje år kommer till vårt land. Projektet syftar till
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att motverka främlingsfientlighet och rasism. Men seminarier och utbildningsinsatser
har projektet ambitionen att förbättra möjligheterna för nya svenskar att bli en del av
det svenska samhället och snabbare kunna nå egen försörjning. Projektet syftar också
till att utbilda folkhögskolans egen personal i frågor gällande invandring och
omhändertagande. Projektet finansieras av allmänna arvsfonden.

Fårösundsenheten firade 10 års jubileum
Under 2014 firade Fårösundsenheten sitt 10 åriga jubileum. Verksamheten och
anläggningen utvecklades långsamt i början och växte under åren till en stabil och väl
fungerande den av Gotlands folkhögskolas totala verksamhet.
Enheten har 5 olika linjer/utbildningar med dryga 100 talet deltagare på helårsbasis.
Vid firandet uppmärksammades lokala och regionala aktörer som på olika sätt bidragit
till att verksamheten kunnat etableras. Verksamheten i Fårösund är ett exempel på
modig och framsynt politisk vilja att utveckla den norra delen av Gotland. Region
Gotland har på ett tydligt sätt visat sin tilltro till Folkhögskolan som utbildningsform
och dess möjlighet att skapa mervärden för regionen.

Kulturcentrum

Gotlands folkhögskola
är en storproducent
av kultur!
Ett av de statliga
uppdrag vi har som
folkhögskola är att
bidra till att bredda

Kustateljén – Gotlands Filmcentrum & Kulturhus

intresset för och

Under 2014 beslutade Region Gotland att starta ett treårigt projekt i Fårösund
”Filmklustret” med hjälp av regionala tillväxtmedel. Ett samarbete mellan all de
verksamheter som på olika sätt verkar inom filmens område på Gotland. Ansvaret och
projektägarskapet tilldelades Folkhögskolan. Verksamheten tog under året den s.k.
Kustateljén i besittning och folkhögskolans Film & TV-utbildning samt Storyutbildning
flyttade in i Kustateljén. Andra verksamheter som ingår i samarbetet är Gotlands
filmfond,
Film
på
Gotland
samt
Kultur
o
Fritidsförvaltningens
ungdomsgårdsverksamhet i Fårösund. Film och TV- utbildningen startade med hjälp
av försörjning från Komvux ett påbyggnadsår vilket innebar utökade av
utbildningsplatser. Verksamheten har utvecklats positivt under året.

kulturlivet.

delaktigheten i

Staten har insett
behovet av kultur för
människans
utveckling är viktig
och därför gjort det
till ett av fyra mål för
folkhögskolor.
Vi tar det på största
allvar och erbjuder en
stor bredd av kultur.

Folkhögskolan som kulturcentrum.

Allt från mängder av

Ett av de statliga uppdragen till Folkhögskolan är att bidra till att bredda intresset för
och öka delaktigheten i kulturlivet. Gotlands folkhögskola har under 2014 på många
olika sätt erbjudit och deltagit i lokala kulturarrangemang. Folkhögskolan har i
grunden god lokal förankring. Lokalbefolkningen kommer till skolan i olika
sammanhang. En del föreningar nyttjar skolans lokaler. Skolan har också många
arrangemang som är öppna för allmänheten. Det är allt från stora evenemang som
konserter, teaterföreställningar, utställningar och kulturkvällar till mindre och mer
frekventa, som cafékvällar, film- och danskvällar. Under 2014 har en satsning gjorts
kallad ”Mitt i veckan” med olika program mestadels baserad på musik genomförts
under i stort sett hela året. Folk på orten deltar i högre eller mindre utsträckning, men
skolan är ”definitivt en öppen plats”. Både anställda och studerande deltar också i
aktiviteter ute i samhället. De studerande på musiklinjerna genomför ofta offentliga
konserter. De studerande på speciallinjerna inom textil/skinn, foto, film, etc. har årliga
utställningar och publika arrangemang. Skolan står som värd för två riktigt stora
arrangemang ett är samarbetet omkring den ”Internationella dagen” som genomförs
under hösten och som samlar hundratals besökare, ett annat är ”Skaparfestivalen”
som genomförs under våren för andra året i rad, där hantverkare och kreatörer ställer
ut och håller workshops också detta arrangemang som samlar drygt 500 deltagare. I
båda dessa arrangemang utgör folkhögskolan navet och samlingsplatsen i samarbete
med andra lokala och nationella aktörer.

utbildningar som tar

kulturprogram till
sin utgångspunkt i
gammalt hantverk.
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Gotländsk kultur och profil
Kurser och utbildningar är på Gotlands folkhögskola fördelade mellan de båda
enheterna, med olika inriktning. Av tradition har skolan haft en inriktning mot
estetiska ämnen och hantverk. Under de senaste åren har skolan genom en
medveten utvecklingsplan kopplat samman det traditionella gotländska hantverket
och skolans utbildningar. Yrkesverksamma hantverkare utgör specialkompetens på
folkhögskolans olika estetiska linjer. På detta sätt tryggas också tillväxt och
försörjning till den gotländska hantverkssektorn. Textil och hantverkslinjen med sin
skinnprofil och formgivning är en utbildning som bygger på gotländsk
försörjningstradition och sker i samarbete med gotländska konsthantverkare. Den
kanske inte leder direkt till anställning, men väl till småföretagande eftersom
företagarutbildning ingår. Flera av folkhögskolans utbildningar är riktade mot de
kulturella och kreativa näringarna. De kulturella och kreativa näringarna utgör en
allt större och viktigare del av det svenska näringslivet.

Att alltid
försöka
göra sitt
bästa

För Gotlands
folkhögskola är det
avgörande om deltagarna

I samklang med arbetsmarknaden
Ambitionen kring folkhögskolans medverkan inom regional utveckling har gjort att
man under åren skapat flera yrkesinriktade kurser som direkt svarar mot behov på
den regionala arbetsmarknaden. Hit hör Socialpedagogutbildningen som
tillgodosett behovet av utbildad arbetskraft till öns behandlingsverksamhet, men
som nu också utbildar personer från övriga landet. Också utbildningen för Film och
TV kom till utifrån ett behov av arbetskraft till filmstudion i Fårösund, lockar
numera deltagare från hela landet. Som en aktör i regional utveckling kan
folkhögskolan stötta företagande och delta i nätverksskapande och utgöra en
kunskapsförsörjare till näringslivet och den lokala arbetsmarknadens behov. Det är
viktigt att behålla folkhögskolans demokratiska perspektiv vad gäller människosyn
och pedagogik i allt som genomförs.

Folkhögskolans roll som utbildningsanordnare
Sedan några år tillbaka är det en medveten ambition från folkhögskolans sida att
medverka i den regionala utvecklingen och dess främsta roll är naturligtvis som
utbildningsanordnare.
Det går inte att bara tänka regionalt, folkhögskolan är också en del av en större
marknad på den nationella arenan. Ett ”problem” när det gäller att utbilda för en
liten region är att behovet just här ganska snabbt mättas. Då går förstås
”överskottet” till andra regioner, som nu delvis sker med yrkesutbildningarna. Det
kan därför inte anses vara ett misslyckande om en del av deltagarna flyttar efter
avslutad utbildning
Folkhögskolan har också en viktig roll när det gäller att höja den allmänna
utbildningsnivån. Detta är extra viktigt eftersom Gotland har en av de lägsta
utbildningsnivåerna i landet. Viktigast här är förstås den allmänna linjen som
tillgodoser ett utbildningsbehov bland lokalbefolkningen.

trivs och kan
rekommendera skolan till
andra. Därför är ett
systematiskt arbete med
kvalitet en viktig del i
skolans utveckling och
framgång.

Att vända
på alla
stenar

Kvalitetsförbättrande
åtgärder i verksamheten
genomförs kontinuerligt.
Genom att kartlägga
olika processer, små och
stora, upptäcker man var
rutinerna brister

Kvalitetsarbete
Sedan 2005 arbetar Gotlands folkhögskola med det systematiska kvalitetsarbetet
utifrån modellen balanserade styrkort, BSC. De fem perspektiven Brukare –
Medarbetare – Ekonomi – Processer – Samhälle, är regionövergripande och målen
är gemensamma för alla förvaltningar men de framgångsfaktorer som leder fram
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till målen är olika beroende på verksamhet. Folkhögskolan har således ett eget
BSC. För att veta att verksamheten är på rätt väg definieras styrtal, eller
indikatorer som ska vara konkreta och mätbara
För att följa upp styrtalen används ett flertal olika verktyg:
 kursspecifika studerandeenkäter 1ggn/år
 gemensamma studerandeutvärderingar för hela skolan 2 ggr/år –
FBkvalitet samt egen utvecklad enkät.
 medarbetarenkäter 1 ggn/år
 ekonomiuppföljning varje månad, samt två delårsbokslut i mars samt i
augusti.
 processkartläggning beroende på behov och område
 medarbetar- och lönesamtal vardera 1 ggn/år
 djupintervjuer och utvecklingssamtal med deltagare, minst 1 ggn/år
 lönejämförelser ur ett jämställdhetsperspektiv

Vårt mål:
Minst 90 % av

de
studerande
på
folkhögskolan skall vara
fullt nöjda

 mätning av andelen Ekologiska inköp, 1 ggn/år
 mätning av energiförbrukning
 SKL:s jämförelsemätningar
Resultaten av dessa utvärderingar bearbetas i lednings- och personalgrupp samt i
klass- och skolråd när det är lämpligt. Resultat och handlingsplaner redovisas
sedan vidare till koncernnivå inom kommunen.
Styrkortet revideras årligen utifrån de resultat som framkommit genom att både
framgångsfaktorer och styrtal analyseras och stäms av mot målen. Arbete med
att hitta bra och mätbara styrtal pågår konstant för att säkerställa att vi mäter
det vi önskar.
Varje linje tar utifrån studerandeenkäten, fram minst tre förbättringsområden
där man har lågt värde samt ett förbättringsområde där man har lyckats bra.
Stort fokus läggs på HUR-frågor. HUR att organisera, planera och arbeta för att
här få högre måluppfyllelse? Utifrån det tas handlingsplaner fram. Hur man
tänker på varje linje reflekteras tillsammans med övriga linjeledare och samlas
upp av skolledningen. Det mesta förbättringsarbetet sker på varje linje som en
följd av de dagliga processerna. Skolans arbetssätt präglas i hög grad av
delaktighet och inflytande där planering och innehåll i stor utsträckning sker i
samspel mellan pedagoger och studerande. Reflektion kring metod och lärande
är en del i vardagen och därigenom sker utveckling och ständig förbättring.
Kvalitetsförbättrande åtgärder i verksamhet genomförs kontinuerligt. Genom att
kartlägga olika processer, små och stora, upptäcker man var rutinerna brister.

Personal
Region Gotland gör varje år en medarbetarenkät hos all personal inom regionen.
Med den som grund får varje enhet uppdraget att utarbeta en handlingsplan
med konkreta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Enkäten ses också som den
psykosociala skyddsronden. Medarbetar- och lönesamtal genomförs varje höst
respektive vår. Medarbetarsamtal och lönesamtal är relaterade till uppsatta mål
och framgångsfaktorer samt för pedagoger särskilda kriterier. Här ligger fokus
starkt på de för folkbildningen viktigaste värdena.


De olika nyckeltalen i
styrkortet skapar
jämförbarhet mellan åren
och i relation till andra
verksamheter i regionen
eller i landet i stort, såväl
medarbetarenkäten som
brukarenkäten visar på
mycket goda resultat.

Många har
jobb redan
innan de
slutat

Av de studerande på
socialpedagogutbildningen och
Film och TV-utbildningen är
det många som fått arbete redan
innan de slutat sin utbildning.

Varje linjeledare har ett så kallat Medarbetarkontrakt som tar sin utgångspunkt
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skolans vision, uppdrag och mål. Genom linjeledarnas tydliga ansvar hamnar
ledarskapet nära varje medarbetare och också nära det dagliga arbetet på linjen.
Skolledningen träffar en gång per månad linjeledarna enhetsvis. Här diskuteras
kontinuerligt skolutveckling, deltagarnas upplevelse, planering och pedagogisk
utveckling.

Folkbildningskunskap –

Systematisk fortbildning
Under 2013 gjordes åtgärder för att mer systematiskt arbeta med fortbildning.
Skolan tog fram en plan för den fortbildning som ska vara ”minsta gemensamma
nämnare” för personalen. Målsättningen under 2014 har varit att uppdatera
planen men så har inte gjorts pga att andra utbildningsinsatser prioriterats.

Viktig
kompetenssatsning för
personalen

Exempel på kvalitetshöjande åtgärder som vidtagits;


En egen studerandeenkät utarbetades under våren 2014 för att börja
användas hösten 2014. Målsättningen var att istället för att använda
FBkvalitets enkät som vi uppfattade som väldigt omfattande och med
samma frågor vår och höst göra enklare och kortare enkät som dessutom
skiljer sig mellan terminerna. Under hösten ville vi ställa frågor på områden
som går att förbättra till nästkommande termin och i vårens enkät frågor
som handlar mer om måluppfyllelse, både för deltagaren, skolan och
samhället.



Åtgärder har genomförts på enheten Hemse för att aktualisera kursrådets
uppdrag. Det har handlat om att göra en tydligare struktur vad gäller
beslutsgång och förankring av synpunkter, både från och till kursrådet. Bl.a
så har ansvaret för arbetsmiljön för studerande lagts på kursrådet.
Målsättningen har varit att öka deltagarinflytandet vilket har uppnåtts.



Under året har en kartläggning genomförts av de avgifter som skolan tar ut
av deltagarna, t ex externatavgift och olika materialavgifter. Målsättningen
är att alla avgifter ska vara tydliga och ”genomskinliga”.



En delvis omarbetad hemsida har sjösatts under hösten. Ett kontinuerligt
arbete pågår med att göra informationen så lättåtkomlig och tydlig som
möjligt.



I skolans kompetensutvecklingsplan för all
personal har vi
prioriterat att höja
kompetensen inom
folkbildningskunskap.
Flera av skolans
pedagoger har fått
gå högskolekurser i
ämnet och vi har
genomfört temadagar om
folkbildningens tanke
och idé där all
personal deltagit.

Risk och väsentlighetsanalys:
Identifiering av händelser: Interna och externa händelser som kan påverka folkhögskolans möjligheter att nå
sina mål identifieras och preciseras som risker och möjligheter och redovisas till förvaltningsnivå vid fyra
tillfällen under året. Delårsrapporterna skall innehålla en beskrivning av väsentliga och kritiska händelser. På
detta sätt är risk och väsentlighetsanalysen systematiserad och dokumenteras kontinuerligt under åren.

Riskbedömning: Risker analyseras, med utgångspunkt från deras sannolikhet och konsekvenser, Inom vart och
ett av de fem perspektiven i BSC, finns tydliga kvalitetsmål och kontinuerliga mätningar för att säkerställa
verksamhetens mål och genomförande. Den årliga medarbetarenkäten utgör inom Region Gotland också en
psykosocial skyddsrond, där risker, brister och händelser värderas, processas med alla personalgrupper och
handlings och åtgärdsplaner upprättas. Dessa handlingsplaner samverkas med berörda fack.

Riskåtgärder: Ledningen väljer vilka åtgärder som ska vidtas för att undvika eller reducera riskerna inom
samtliga perspektiv och anpassar åtgärderna så att de stämmer överens med organisationens uppdrag och mål.
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Måluppfyllelse - nyckeltal
Brukare
Målet för perspektivet brukare (deltagare) är att de upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade,
delaktiga och blir respektfullt bemötta.
Gotlands folkhögskola har deltagit i det, för de flesta folkhögskolor, gemensamma enkäten FBkvalitet som
innebär att en stor del av Sveriges folkhögskolor varje termin genomför en enkätundersökning bland studerande
på långkurserna. Frågorna i enkäten ger svar på de styrtal som finns i Gotlands folkhögskolas styrkort.
Här följer måluppfyllelse av skolans styrtal med enkätvärden och tendenser i jämförelse med föregående
mätning.

Styrtal/ Indikatorer:
1:1 Minst 90% av kursdeltagarna som
rekommenderar andra att studera vid våra
skolor.
1:2 Kundnöjdindex (KNI) ska ha ett värde på
minst 70.
1:3 Indexet för om deltagarna är nöjda med
utbildningen ska vara jämförbart med riket.
1:4 Totalindex för deltagarnas mål ska vara
jämförbart med riket.
2:1 Deltagarna anser att studierna har gett
dem bättre självförtroende, index minst
jämförbart med riket.
2:2 Deltagarna anser att de fått de
kunskaper de trodde de skulle få, index
minst på rikets nivå.
2:3 Deltagarna kan samarbeta bra, index
minst rikets nivå.
3:1 Undervisningen tar tillvara deltagarnas
egna kunskaper och erfarenheter, index
minst rikets nivå.
3:2 De som arbetar på skolan lyssnar på
deltagarna, index minst rikets nivå.
3:3 Skolan arbetar demokratiskt, index
minst rikets nivå.
4:1 Deltagare ger minst värdet 3,8 (4-gradig
skala) om de trivs på internaten.
5:1 Deltagarna har blivit mer medvetna om
jämställdhet mellan könen, index minst
rikets nivå.
6:1 Inventering av skolans lokaler
7:1 Kursernas innehåll är tydligt, index
minst rikets nivå

1:1 81% skulle rekommendera andra

1:2 KNI=69

1:3 Skolans deltagare 78, riket 76

1:4 Skolans deltagare 71, riket 72
2:1 Skolans deltagare 72, riket 71

2:2 Skolans deltagare 72, riket 72

2:3 Skolans deltagare 72, riket 72
3:1 Skolans deltagare 73, riket 69
3:2 Skolans deltagare 80, riket 76
3:3 Skolans deltagare 74, riket 71
4:1 Värde 3,33
5:1 Skolans deltagare 58, riket 58
6:1 Mätning saknas
7:1 Skolans deltagare 69, riket 68
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Verksamhetsstatistik
Folkbildningsrådet införde under 2013, en begränsning på hur mycket folkhögskolorna får redovisa som
underlag för statsbidrag. Högst 125% av tilldelade deltagarveckor får redovisas. För Gotlands folkhögskola är
tilldelningen 6 081 deltagarveckor 2014 vilket innebär att en stor del av skolans verksamhet inte kan redovisas
till Folkbildningsrådet. I tabellerna nedan redovisas sådan verksamhet med kolumner och rader med
överskriften ”Ej rapporterat till FBR”.

Antal studerande höstterminen, läsåret 2014/15
Kurstyp
1
1

HEMSE
Kursnamn
Allmänna linjen, baskurs samt
årskurserna 1-3, inkl extraplatser
Allmänna linjen, Enter för deltagare
med Aspergers syndrom

Antal
kurser

Antal
deltagare

Antal
kvinnor

Avbrott

9

46

23

2

1

17

6

0

1

Allmänna linjen, Livskraft

1

14

10

4

2

Fotolinjen

1

16

13

1

2
2

Musiklinjen med profilerna, gitarr, sång och folkmusik
Textila hantverkslinjen med profilerna,textil o skinn
samt halvtidskurs i återbruk
Höstkursen - SMF-Studiemotiverande
folkhögskolekurs

2

17

13

0

6

30

30

3

1

8

4

2

15

Delt. Ej
redov. FBR

3

1

2

Interntionell arkeologikurs

30

2

Deltidskurs

24

2

Socialpedagogisk utbildning, EGY

2

35

21

0

2

Ella pop-/rocklinje

1

8

8

0

2

Film & TV-produktion

1

10

4

0

2

Skrivarlinjen

1

14

12

0

2

Storyutbildningen

2

13

7

0

2

Deltidskurs

2

Arkeologi 4 v

FÅRÖSUND

6

54
28

228

151

12

7
125

Antal deltagarveckor, 2012 – 2014
Kurstyp
Kursnamn
1
Allmänna linjen
2
Särskilda kurser
3
Korta kurser
4
Allmänna linjen, extra platser
9
Uppdragsutbildning
11
Kulturprogram
15
SMF - studiemotiverande fhsk-kurs
TOTALT ANTAL DELTAGARVECKOR

2012
2 201
6 669
812
0
402
66
168
10 318

2013
2 224
5 412
0
232
0
0
168
8 036

2014 Ej FBR 2014
2 227
0
5 147
758
0
831
150
0
0
505
0
0
176
0
7 700
2 094
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Utbildningsbakgrund, deltagare ht 2014, långa kurser endast de som rapporterats till Fbr
Kurs

Utan grskolekomp

Med grskolekomp

Utan gymnutbildning

Med 2-årig
gy-utbild.

Med 3-årig
gy-utbild.

Med högre
utbildning

All män l i nje

2

11

51

6

5

1

SMF-kurs

1

3

3

1

0

0

Särs ki l d l i nje

0

4

7

12

103

17

Åldersgrupper, deltagare ht 2014, långa kurser endast de som rapporterats till Fbr
Kurs

< 18 år

18-24 år

25-29 år

30-45 år

46-60 år

> 60 år

All män l i nje

0

51

8

5

5

0

Särs ki l d l i nje

0

82

15

23

17

6

Antal studerande 2012 – 2014, långa
kurser

Uppdragsutbildning 2014
(Ej rapporterat till FBR)

Korta kurser och sommarkurser 2014
Folkhögskolans verksamhet kan delas upp i tre terminer, läsårets två och sommaren som vi kallar ”den
tredje terminen”. Gotlands folkhögskola har en omfattande verksamhet också under sommaren.
Under 2014 genomfördes 36 korta kurser och sommarkurser för totalt 742 deltagare, ganska exakt
samma som 2013.
Här följer exempel på kurser:
Närproducerat på Gotland
Flora o fauna på St Karlsö
Gotländsk o Irländsk Folkmusik
Moderna lapptäcken

Fjärilar och natur på Gotland
Arkeologikurser både på svenska och engelska
Landskapsmåleri
Folkets Almedalsvecka
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Redovisning, kort-/sommarkurser 2010 – 2014
(Ej rapporterat till FBR)

Anta l

Anta l

Anta l

kurs er

del t

del t.v

2010

33

747

1 007

2011

29

573

743



2012

32

742

813

2013

32

748

961

2014

36

742

831

Under 2014 var
folkhögskolans
omsättning ca 46
mkr, vilket är en
ökning i jämförelse
med föregående år.
Främsta orsaken är
satsningen på
filmklustret i
Fårösund samt
Film- & TVproduktions
påbyggnadsutbildning.

År

Antal gästnätter 2001 - 2014

Ekonomi
Folkhögskolans framgångsfaktorer beskriver en ekonomi i balans, göra
ekonomin känd för medarbetarna, skapa ett större handlingsutrymme och ha
hög träffsäkerhet i prognoserna.
Under 2014 var folkhögskolans omsättning ca 46 mkr, vilket är en ökning i
jämförelse med föregående år. Främsta orsaken till ökningen är att Gotlands
folkhögskola fick uppdraget att utveckla filmklustret i Fårösund samt
Påbyggnadskursen på utbildningen Film & TV-produktion och därmed extra
ekonomiska tillskott.

Ekonomi
i balans

På grund av att
folkhögskolan inte
hade några
deltagarveckor
kvar så tvingades vi
att genomföra
kursen inom ramen
Komvux.
Se mer om
Folkbildningsrådets
bidragsregler
nedan.
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Styrtal /Indikatorer
1:1 Följa upp ekonomin löpande,
uppföljningsrapporter varje månad.
2:1 Ekonomisk information på APT e.dyl,
vid minst 4 tillfällen/år.
3:1 Skapa alternativ finansiering och
minska bidragsberoende, jämfört med
föregående år
4:1 Förbättra processerna kring
ekonomisk styrning och uppföljning

1:1 Har genomförts.
2:1 Har genomförts.
3:1 Andelen egna intäkter har ökat

4:1 Förbättras kontinuerligt

Finansiering
I följande diagram redovisas omsättningen uppdelad på region, stat och egen finansiering.

Antalet genomförda deltagarveckor är grunden för statsbidrag. Folkbildningsrådet fastställer taket för
antalet bidragsberättigade deltagarveckor. För Gotlands folkhögskola har grundtilldelningen i princip
legat stilla sedan 2006 (till och med sänkts något). Den höjning som finns (se nedan) innevarande
verksamhetsår, beror på så kallade ”Extra platser” på Allmänna linjen som infördes 2013.
Finansieringen av resterande veckor måste ske med andra medel, antingen genom insats från
huvudmannen, uppdragsutbildningar eller genom annan försåld verksamhet.
Ovan finns beskrivet det tak som Folkbildningsrådet infört under 2013, att skolorna inte får registrera
mer än 125% som underlag för statsbidrag. Detta har inneburit en bromsning i Gotlands folkhögskolas
verksamhet. Den verksamhet som inte får rapporteras till Folkbildningsrådet anses inte vara
folkbildningsverksamhet och får då inte heller rapporteras som kurser berättigade till CSN. Följden av
detta blir en inlåsningseffekt för Gotlands folkhögskola som endast kan utveckla nya kurser eller utöka
antalet studerande på bekostnad av befintliga.

10
GVN 2015-06-03
91/130

Verksamhetsberättelse 2014

I nedanstående tabell redovisas antalet deltagarveckor för tiden 2003-2014.
Genomförda, tilldelade och hur många deltagarveckor som finansierats med
andra medel.
Ökningen av antalet genomförda deltagarveckor mellan åren 2003 – 2004
beror på tillkomsten av enheten i Fårösund, dock medförde det inte någon
ytterligare tilldelning av statsbidrag från Folkbildningsrådet.
Allmänt

Tilldelning

Procent

Annan

statsbidrag

FBR

av FBR

finansiering

inkl.extra pl.

inkl.extra pl.

2003

6 750

6 848

99%

579

2004

8 417

6 848

123%

1 889

2005

8 268

6 848

121%

3 294

2006

8 779

6 093

144%

3 032

2007

8 159

6 093

134%

3 579

2008

8 030

6 093

132%

1 190

2009

9 471

6 093

155%

232

2010

9 195

6 093

151%

1 061

2011

9 081

6 093

149%

833

2012

9 748

6 089

160%

570

2013

7 868

6 244

126%

2 421

2014

7 524

6 231

121%

2 270

År

FBR:s nya
regelsystem
innebär
problem


Införandet av ett
rapporteringstak på
125% innebär stora
svårigheter för
Gotlands folkhögskola
att utvecklas. Ska nya
kurser starta eller
gamla kurser utökas
måste något annat
tas bort!

Medarbetare
Medarbetarenkäten 2014 visar på övervägande goda resultat, dock i vissa
fall något lägre i jämförelse med förra undersökningen (inom parantes anges förra årets värde). Som
underlag för olika åtgärder i arbetsmiljöplanen har fokus lagts på de områden som fått sämst värden
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eller som visat betydande försämrat resultat i jämförelse med föregående
mätning. Åtgärderna handlar om att förbättra stämning och samarbete på
arbetsplatsen samt om att ta tag i de problem och motsättningar på ett öppet
och ärligt sätt.
En av framgångsfaktorerna i folkhögskolan Styrkort är att det ska finnas ett rakt
och tydligt ledarskap, ett annat exempel är att medarbetarna ska arbeta mot
samma mål. Resultaten på respektive styrtal redovisas nedan.
Styrtal/Indikatorer

framgån
gs

1:1 Värde 4,07 (4,16)
1:1 Medarbetarna ger minst värdet 4,0
gällande enhetens ledarskap.
2:1, 3:1 Medarbetarna ger minst värdet 3,9
gällande upplevelse av sin arbetsmiljö.
3:2 Medarbetarsamtal genomförs till 100%
3:3 Minst värdet 4,2 på frågan om man känner
till styrkortet för verksamheten.
4:1 Medarbetarna har individuella
utvecklingsplaner.
5:1 Minst värdet 4,3 gällande arbetets värde
och trivsel.
6:1 Strategisk kompetensutvecklingsplan följs
upp och revideras årligen.
7:1 Minst ett värde jämförbart med riket på
att lärarnas arbetssätt är bra.
7:2 Minst värdet 4,0 på frågan om
medarbetarna får tillräckligt stöd för att kunna
utföra sitt arbete
8:1 Integrerad jämställdhetsplan uppdateras
årligen.

2:1 Värde 3,92 (3,91)

faktor


3:2 Antal 39 av 44
3:3 Värde 4,33 (4,39)
4:1 Värde saknas, frågan har
utgått ur enkäten
5:1 Värde gällande arbetets
meningsfullhet, 4,65 (4,61).

Nöjda
medarbetar
e är en
viktig

Att uppleva sitt

-

arbete som
viktigt och
meningsfullt är
avgörande för
trivsel och goda

6:1 Har inte reviderats under
2014.

resultat……

7:1 Värde 73 (riket 72)
7:2 Värde 3,93 (4,06)
8:1 Har ej utförts

Processer
Folkhögskolans huvudprocess är bildning och därtill kommer ett antal
stödprocesser. Huvudprocessen är kartlagd och ett antal av stödprocesserna. Det
övergripande målet är att det ska vara processer av god kvalitet till kostnader i
nivå med jämförbara kommuner och landsting. När det gäller kostnadsjämförelser mellan folkhögskolor finns det inte några nyckeltal att tillgå och
därför har Gotlands folkhögskola valt andra styrtal som ska mäta processernas
kvalitet.
Sedan lång tid tillbaka så har Gotlands folkhögskola haft ett särskilt fokus på att
arbeta med genusfrågor och göra både personal och studerande mer medvetna.
Under året har en enkät genomförts bland all personal för att få fram varje
persons tankar och funderingar kring genus. Behövs mer utbildning eller ett annat
fokus? Det som blev resultatet är att vi under 2015 vill arbeta med att försöka
bredda begreppet till att gälla intersektionalitet, dvs lyfta in fler diskrimineringsgrunder.
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Se uppföljning av styrtalen i tabellen nedan.
Styrtal/Indikatorer
1:1 Antal avbrott bör inte överstiga 10% för allmän
linje och 5% för särskilda linjer.
2:1 Kursernas innehåll är tydligt, värde minst på rikets
nivå.
3:1 Söktrycket är minst 1,4 på allmän kurs och 2,0 på
särskild kurs.
3:2 Sammanvägt index för folkhögskolans mål ska vara
bättre än riket.
4:1 Kontinuerligt kartlägga och utvärdera processerna.
5:1 Identifiera brister, upprätta åtgärdsplan, åtgärda
och återkoppla.
5:2 Vi arbetar med att förbättra kurserna, index bättre
än riket
6:1 Genuskunskap finns i samtliga linjers kursplaner
6:2 Förekomsten av frågor om jämställdhet, index
bättre än riket.
7:1 Utveckla kunskapen om det entreprenöriella
lärandet

1:1 Allmän linje 7,8%,
Särskilda linjer 2,8%
2:1 Värde 69 (riket 68)
3:1 Allmän kurs 1,6
Särskild kurser 2,1
3:2 Värde 74 (riket 72)
4:1 Genomfört
5:1 Genomfört
5:2 Värde 67 (riket 66)
6:1 Genomfört
6:2 Värde 86 (riket 76)
7:1 Ej genomförts under året

Styrprocesser och demokrati
På folkhögskolan finns ett antal styrgrupper som regelbundet sammanträder och där varje grupp har
olika ansvarsområden.

Ledningsgrupp
Ledningsgruppen beslutar på delegation från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/folkhögskolestyrelsen om utbildningsutbud och kurstider. Övriga ärenden som
ledningsgruppen behandlar är av övergripande slag, t ex gemensamma planeringsdagar, utformningen
av prospekt, utvärderingar, budget, marknadsföring och personalärenden.
Skolans ledningsgrupp har bestått av rektor Thomas Nilsson, kanslichef Solbritt Lindh, biträdande
rektor Meit Fohlin, linjeledare Eva Alvinge, linjeledare Mats Hallberg, linjeledare Lise Axelsson,
linjeledare Anders Holstensson och internatföreståndare Kristina Winarve, som under hösten ersattes
av Agneta Lindqvist.
Linjeledare
Varje linje företräds av en linjeledare som har ett av rektor delegerat ansvar för linjens ekonomi,
arbetsmiljö, planering och ett operativt personalansvar. Linjeledarens ansvar definieras i ett avtal.
Rektor samlar linjeledarna vid ca två tillfällen per termin för utvärdering och utbildning.
Kursråd och skolråd
Kursrådet i Hemse består av elever från de olika linjerna och klasserna samt personal, lärare och
internatpersonal. I Fårösund heter motsvarande organ skolråd. Dessa råd behandlar frågor som rör
verksamheten under pågående långkurs, som temadagar, föreläsningar, friluftsdagar och
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internatfrågor. Här kan nämnas att kursrådet i Hemse under året varit mycket
aktivt och välfungerande.
Vidare tillsattes olika kommittéer för att planera exempelvis temaarbete och
gemensamma aktiviteter.

Övriga grupper
Härutöver har skolan bl.a. samverkansgrupp, och linjeråd med klasskonferenser.

Elevkåren och elevrådet
I skolsamhället finns också elevkåren som består av samtliga studerande på
Folkhögskolan. Elevkåren kan inom sig utse ett elevråd, dvs. en styrelse, som sköter
de löpande ärendena. Under vissa år är elevkåren mycket aktiv och man väljer ett
elevråd och därmed också en ordförande som bland annat samordnar kontakten
mellan eleverna och skolan/skolledningen. Andra år finns inte denna aktivitet utan
arbetet ligger nere. Under 2014 har det inte funnits fungerande elevråd på någon
av enheterna. Försök har gjorts med att förankra elevrådsidéen inom kursrådet,
men de har ansett att det räcker med ett råd.

Delaktighet

i beslut
och
möjlighet
att
påverka


Ambitionen är att
de studerande på
folkhögskolan skall
bli aktiva
medborgare som
påverkar
förutsättningarna i

Folkbildningsnätet – skolans intranät
Alla som är verksamma på skolan – personal, studerande får tillgång till
Folkbildningsnätet där t ex alla protokoll finns tillgängliga.

ett demokratiskt
samhälle.

Samhällsutveckling
Statens stöd till folkbildningen har fyra övergripande syften. Det ska stödja
verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin och att bidra till att
göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang
att delta i samhällsutvecklingen. Stödet ska vidare ha till syfte att bidra till att
utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
samt till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Folkhögskolans hela verksamhet vilar på statens syften med folkbildningen. Vidare
är verksamheten en direkt följd av politiska beslut i Region Gotland där
etableringen och expansionen av verksamheten i Fårösund utgör ett betydande
inslag i den regionala utvecklingen på norra Gotland. Gotland har haft en mycket
låg andel personer med högre studier. Här spelar folkhögskolans erbjudande om
utbildning en viktig roll och ett av målen är att få fler gotlänningar att studera
vidare.
Regional utveckling konkret går ut på att få en större del av arbetskraften i jobb.
Folkhögskolans arbete syftar till att ge befolkningen god hälsa, utbildning och
delaktighet i samhället. Därför handlar regional utveckling i en vidare mening om
allt som får människor att växa, både mänskligt och ekonomiskt, och ett
demokratiskt samhälle där människor känner sig delaktiga är minst lika viktigt som
de ekonomiska förutsättningarna. Gotlands folkhögskola finns naturligtvis med i
utvecklingsarbetet inom utbildningssatsningen, men har också en bredare roll.
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Skolan har under året samarbetat med Arbetsförmedlingen i rekrytering av
ungdomar till de särskilda utbildningsplatser som kallas Studiemotiverande
folkhögskolekurs, SMF. Finansieringen av platserna sker av ett särskilt anslag från
regeringen via arbetsförmedlingen och riktar sig till arbetslösa ungdomar. Från de
kurser som har genomförts har merparten av de studerande gått vidare till andra
utbildningar på folkhögskolan eller annan utbildningsaktör.
Under året har region Gotland finansierat 10 utbildningsplatser för att möjliggöra
vidare studier för SMF deltagarna.
Under året har Folkhögskolan fortsatt sitt samarbete med Komvux och Länsmuseet i
ett särskilt projekt om fördjupad kunskap om den gotländska historien och kulturen
riktat till SFI studerande.

Styrtal/Indikatorer
1:1 Anordna minst 10 uppdrags/samverkansutbildningar
2:1 Utvärdera marknadsföringsinsatserna
genom att ta fram statistik för hur
deltagare söker och får information
3:1 Aktiva info.insatser under långkursernas
introduktionsveckor som ska resultera i att
minst 50 pers väljer att skriva sig på
Gotland
4:1 Erbjuda minst 50 offentliga
kulturarrangemang
4:2 Deltagarna uppger att de blivit mer
intresserade av kultur än tidigare, index
högre än riket.
5:1 Utveckla miljöprofilen
5:2 Index högre än riket på förekomsten av
miljöfrågor i undervisningen
6:1 Mäta andel studerande som söker
vidare till annan utbildning
6:2 Vid antagning till allmänna linjen
prioritera sökande med lägre utbildning.

1:1 Under 2014 genomfördes 3 uppdragsutbildningar
2:1 Mät-tal saknas

-

3:1 Innan den 30 okt valde 26 (47)
deltagare att skriva sig på Gotland
4:1 Har inte registrerats under 2014
.
4:2 Värde 58 (riket 59)

-

5:1 Miljövecka har genomförts,
Skaparfestival samt föreläsningar
med miljökunskap
5:2 Värde 86 (riket 75)
6:1 Ja 71 pers, nej 15, vet ej 26
6:2 Se tabell sidan 7

De
flesta
studer
ar
vidare


Nästan 64% ,
av folkans
elever väljer
att studera
vidare
endast 13%
väljer att inte
göra det och
resten har
inte bestämt
sig.
Att vara en
arena som
verkar för att
höja
utbildningsnivå är av
naturliga
skäl ett
tydligt mål
och därför
mäter vi
varje år
andelen som
söker vidare
till annan
utbildning.

Omvärldsanalys
Man kan konstatera att efterfrågan på Folkhögskolornas utbildningar och kurser
över landet får betecknas som god. På Gotlands folkhögskola har samtliga linjer
rekryterat deltagare i tillfredsställande omfattning. Allmänna linjen den i särklass
största enskilda linjen med nästan 80 deltagare och utgör ca 29% av verksamheten
rapporterad till FBR. Deltagarna på allmänna linjen har idag en svagare
utbildningsbakgrund än tidigare. Utvecklingen har tvingat Folkhögskolan att nyttja
mer socialpedagogiska resurser för att klara utmaningen. Vi befinner oss i en
svårbedömd tid där många reformer inom utbildningssektorn gör läget svårbedömt,
rekryteringsunderlaget inte är självklart från år till år.
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Under 2014 har marknadsbilden för vuxenutbildare också förändrats. Ett antal
privata företag och bolag lägger upp kortare eller längre utbildningar, som
vänder sig till arbetsförmedling och försäkringskassa samt framväxten av nya
YH-utbildningar innebär att utbudet av utbildningar och kurser för vuxna har
ökat under de senaste åren och därmed också konkurrensen. Gotlands
folkhögskola har inte kunnat se att dessa faktorer påverkat den egna
rekryteringen. Fotolinjen har under de senaste åren märkt av den drastiska
förändringen som pågår inom hela branschen, antalet sökanden minskar år
från år. Samtal om profil och inriktning pågår kontinuerligt och skolan följer
utvecklingen noga.
I Folkbildningsrådets redovisning över folkhögskolornas ekonomi framgår det
att många skolor runt om i landet brottas med ekonomiska problem. Flera av
skolorna redovisar underskott i boksluten för andra eller tredje året i rad. En
faktor som framgår av en nationell genomlysning är att internatskolor har
generellt svårare att få ekonomin i balans. En slutsats man kan dra gällande
Folkhögskolans framtida rekrytering av elever och ekonomi i balans ger för
handen att aktiv marknadsföring och samverkan med andra aktörer är
nödvändiga förutsättningar för att nå en gynnsam utveckling.
För Gotlands folkhögskola är den omfattande sommarkursverksamheten en
viktig del för att nå en balanserad ekonomi. Under de senaste åren har olika
marknadsföringsinsatserna gjorts för att nå fler deltagare till skolans
sommarkurser. Förutom deltagare från Gotland vill vi nå och erbjuda turister
som besöker Gotland en meningsfull vistelse där bildning och lärande ingår.

FHSK:an
en aktiv
del i
regionens
utveckling


Folkhögskolan har
tagit aktivt del i
processen och
arbetet omkring
Kustateljen och
Filmklusterarbetet
och utgör en viktig
och grundläggande
verksamhet för
själva
filmklustertanken.
Vidare samarbetar
Folkhögskolan med
KomVux och
Länsmuseet i ett
särskilt projekt om
fördjupad kunskap
om den Gotländska
historien och
kulturen, riktat till
SFI studerande
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Sammanfattning
Året 2014 har på Gotlands folkhögskola präglats av intensivt arbete och framgång i avseendet
nöjda medarbetare och deltagare. Ett nytt arbetstidsavtal undertecknades en bit in på 2014.
Avtalet avser att fördela arbetsinsatserna jämnt över året och bättre svara upp mot det
behov av arbetsinsatser som finns under sommarterminen.
Folkhögskolan uppfattar sig som en tydlig del av GVF och för folkhögskolan har det inneburit
en stimulans att utvärdera verksamheten i ett större sammanhang med jämförelsetal där
man tydligt ser folkhögskolans fördelar.
Folkhögskolan har expanderat sin verksamhet under de senaste 10 åren och med
nyetablering av den omfattning som skolan genomfört tvingas man hela tiden att revidera
administrativa och organisatoriska rutiner. Med denna belastning i åtanke signalerar det låga
sjuktalet och den faktiska stämningen bland eleverna på såväl den gamla som den nya
enheten att 2014 har varit ett framgångsrikt år ur verksamhetssynpunkt.

Saga Carlgren
ordförande i Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden

Thomas Nilsson
rektor

Bilagor:
Resultatrapport 2014
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Beslut

2014-09-05
1( 4)
Ärendenummer 32111-2014-0006799
Region Gotland
621 81 Visby

Ansökan om riksrekryterande yrkesutbildning med eget
examensmål
Skolverkets beslut
Skolverket godkänner sjöfartsutbildningen som en riksrekryterande yrkesutbildning med
eget examensmål vid Wisbygymnasiet Norr i Region Gotland.
Studievägskod: RXS
Det sammanlagda antalet platser som utbildningen totalt får omfatta är högst 36 vilket
innebär cirka 12 antagningsplatser per år.
Belopp som hemkommunen ska betala i interkommunal ersättning: 140 000 kronor
per elev och år. I beloppet ingår ersättning för måltider. I de fall hemkommunen inte
tillhandahåller kostnadsfria skolmåltider kan hemkommunen reducera det av Skolverket
fastställda beloppet i enlighet med riksprislistan för aktuellt program (se gällande
SKOLFS). Beloppet ska enligt 5 kap. 11 § gymnasieförordningen (2010:2039) varje år
räknas upp med det skolindex som har föreskrivits enligt förordningen (1993:167) om
skolindex.
Skolverkets beslut om riksrekryterande utbildning ska gälla för fyra
antagningsomgångar, från och med läsåret 2015/16.
Skolverkets beslut får enligt 14 kap. 1 § gymnasieförordningen inte överklagas.
Ärendet
Region Gotland har den 31 januari 2014 ansökt om riksrekryterande yrkesutbildning
med eget examensmål vid Wisbygymnasiet Norr i Visby.
Ansökan omfattar följande kurser inom det utrymme som motsvarar
programgemensamma ämnen, nationell inriktning och programfördjupning på ett
nationellt yrkesprogram: el- och verkstadsteknik; el- och verkstadsteknik, 100 poäng,
fartygsteknik; lasthantering och passagerarsäkerhet, 100 poäng, sjöfartssäkerhet;
grundläggande säkerhet, 100 poäng, sjöfartssäkerhet; säkerhet och miljö, 200 poäng,
energiteknik; energiteknik 1, 100 poäng, energiteknik; energiteknik 2, 100 poäng,
elektroteknik; elkraftteknik, 100 poäng, elektroteknik; elektromekanik, 100 poäng,
entreprenörskap; entreprenörskap, 100 poäng, larm och säkerhetsteknik; larm-,
övervaknings- och säkerhetssystem, 100 poäng, ledarskap och organisation; ledarskap
och organisation, 100 poäng, driftsäkerhet och underhåll; underhåll – driftsäkerhet,

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
2015-06-03
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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2014-09-05
2( 4)
Ärendenummer 32111-2014-0006799

100 poäng, driftsäkerhet och underhåll; underhåll – lager och smörjteknik, 100 poäng,
däckstjänst; däckstjänst 1, 300 poäng, däckstjänst; fartygsbefäl, 100 poäng, däckstjänst;
radiokommunikation till sjöss, 50 poäng, elektroniksystem; marina elektroniksystem,
100 poäng, ellära; ellära 1, 100 poäng, ellära; ellära 2, 100 poäng, ellära; praktisk
ellära, 100 poäng, engelska; engelska 6, 100 poäng, fartygsteknik; skeppsteknik, 50
poäng, fysik; fysik 1b1, 100 poäng, fysik; fysik 1b2, 50 poäng, installationsteknik;
elinstallationer, 200 poäng, maskintjänst; maskinbefäl, 100 poäng, maskintjänst;
maskintjänst 1, 300 poäng, matematik; matematik 2a, 100 poäng, mekatronik;
mekatronik 1, 100 poäng, mät-, styr- och reglerteknik; mät- och reglerteknik, 100
poäng, mät-, styr- och reglerteknik; mät- och styrteknik, 100 poäng, plåtslageriteknik;
plåtslageri – svetstekniker, 100 poäng, produktionsutrustning; produktionsutrustning
1, 100 poäng, sammanfogningsteknik; kälsvets 1, 100 poäng, sammanfogningsteknik;
svets grund, 100 poäng, vvs-teknik; vvs svets och lödning rör, 100 poäng, verktygsoch materialhantering; verktygs- och materialhantering, 100 poäng, maskintjänst;
maskintjänst 1, 300 poäng, maskintjänst; maskintjänst 2, 300 poäng, däckstjänst;
däckstjänst 1, 300 poäng och däckstjänst; däckstjänst 2, 300 poäng.
Beskrivning av utbildningen enligt ansökan

Enligt examensmålen för Sjöfartsutbildningen.
Region Gotland har haft tillstånd att bedriva sjöfartsutbildningen med eget examensmål
från hösten 2011.
Beskrivning av motivet för riksrekrytering enligt ansökan

Visby har haft sjömansutbildning i olika former sedan 1955. Gymnasieskolan i
Visby har anordnat sjömansutbildning inom drift- och underhållsteknisk linje, inom
energiprogrammet, som specialutformat program och sedan 2011 som riksrekryterande
utbildning med egna examensmål. Sjöfarten är av stor betydelse för Gotland för
transporter och för arbetstillfällen. Flera rederier på Gotland är beroende av utbildad
och behörig personal till sina fartyg. Det finns ett lokalt behov av arbetskraft som under
sommaren är särskilt stort. Det finns även ett nationellt behov av utbildad personal
till den svenska handelsflottans fartyg. I dagsläget finns det endast 7 gymnasieskolor
i Sverige som är godkända av transportstyrelsen att utbilda sjöpersonal, varav en
skola har beslutat att lägga ned utbildningen nästa år. Upptagningsområdet för
sjöfartsutbildningen i Visby har de senaste åren förutom Gotland varit Blekinge, Skåne,
Småland, Stockholm, Västerbotten, Västergötland och Östergötland.
Beskrivning av arbetsplatsförlagt lärande

Apl genomförs i samarbete med Destination Gotland AB. Rederiet garanterar
apl-platser till samtliga elever på Sjöfartsutbildningen. Eleverna har apl 28
dagar under år ett, 35 dagar under år två och 35 dagar under år tre. Skolan
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genomför handledarutbildning åt personalen på rederiets fartyg. Rederiet har
en utbildningsansvarig person på huvudkontoret som är skolans kontaktperson.
Yrkeslärarna besöker eleverna på fartygen varje vecka under apl-perioderna.
Beräknad utbildningskostnad

160 000 kronor per elev och år.
Behörighetskrav och urvalsgrunder

Särskilda förkunskapskrav: Nej
Urval: Nej
Förutsättningar
Av 5 kap. 13 § gymnasieförordningen framgår att eget examensmål för en viss
riksrekryterande utbildning ska beslutas om
1.

utbildningen till sitt innehåll i allt väsentligt avviker från ett nationellt
programs examensmål, och

2.

det finns synnerliga skäl för avvikelsen och utbildningen ryms inom
gymnasieskolans kompetensområde.

Av 5 kap. 15 § gymnasieförordningen framgår att för behörighet till en riksrekryterande
utbildning i gymnasieskolan får krav ställas på att den sökande har kunskaper i ett
sådant ämne eller inom ett sådant ämnesområde som är utmärkande för utbildningen.
Av 5 kap. 16 § gymnasieförordningen framgår att vid urval bland behöriga sökande till
en riksrekryterande utbildning i gymnasieskolan får, förutom till betygen, hänsyn tas till
ett prov för bedömning av den sökandes färdigheter eller kunskaper inom det ämne eller
ämnesområde som den riksrekryterande utbildningen är inriktad mot.
Skolverkets bedömning
För att Skolverket ska godkänna en riksrekryterande yrkesutbildning med eget
examensmål måste villkoren i ovanstående bestämmelser vara uppfyllda.
Enligt Skolverkets bedömning har den sökande visat att förutsättningarna för
riksrekryterande yrkesutbildning med eget examensmål är uppfyllda.
Skolverket har vid bedömningen av utbildningens kostnad utgått från kostnaderna för
det aktuella programmet i de kommuner som har bedrivit utbildningen. Skolverket
bedömer att den av den sökande angivna kostnaden inte är rimlig i förhållande till
utbildningens syfte och kostnaden för annan gymnasial utbildning.
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Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Kjell Hedwall efter föredragning
av undervisningsrådet Astrid Näslund.
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Ledningskontoret

Handlingstyp Delårsrapport 1

Ulrika Jansson

Datum 24 april rev 2015-05-08

Delårsrapport 1/2015
Förslag till beslut i regionstyrelsen

Delårsrapport 1 godkänns.
Regionstyrelsen godkänner de av arbetsutskottet beslutade åtgärderna.
Förslag till beslut i regionfullmäktige

Regionfullmäktige föreslås godkänna de av regionstyrelsen beslutade åtgärderna.

Åtgärdspaket med anledning av det ekonomiska läget
Omedelbara åtgärder måste vidtas för att få stopp på kostnadsutvecklingen. En del akuta
åtgärder gäller året ut, flera åtgärder har även bäring på 2016. Syftet med åtgärdspaketet är
att skapa en ekonomi i balans och uppnå minst nollresultat 2015. Åtgärderna ska skapa
krismedvetande i organisationen. Regionstyrelsens arbetsutskott kommer att kontinuerligt
följa upp det ekonomiska läget i regionen och vid behov föreslå ytterligare åtgärder.
Ledarskap

I nuvarande situation är ledarskapet av yttersta vikt. Förtroendevalda och ledare på alla
nivåer i organisationen måste vara lojala med tagna beslut och ta ett solidariskt ansvar för
att regionens ekonomi ska förbättras.
Alla måste arbeta med att hitta kostnadseffektiva lösningar. Samarbete och samordning ska
ske över förvaltningsgränserna i alla situationer där möjligheten finns. Serviceförvaltningens
tjänsteutbud ska nyttjas när så är möjligt, inga egna lösningar får användas.
Omedelbara åtgärder som gäller året ut

Farfarsprincip gäller för alla rekryteringsbeslut, även vikariat, hyrpersonal och konsulter.
Rekrytering av administrativ karaktär ska beslutas i samråd med ledningskontoret.
Farfarsprincip gäller för utbildning, konferenser och resor.
Farfarsprincip gäller för beviljande av övertid samt mertid.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Intjänade semesterdagar ska i möjligaste mån läggas ut som ledighet. Farfarsprincip gäller
vid undantag.
Generellt inköpsstopp förutom nödvändigt material kopplat till brukare/kund/elev etc.
Stor restriktivitet och farfarsprincip för all intern representation som bekostas av
arbetsgivaren, undantaget kaffe och te.
Alla nämnder ska redovisa förväntade effekter av beslutade åtgärder i samband med
kommande månadsrapporter.
Åtgärder med bäring på 2016

Alla utbildningar, konferenser och resor ska prioriteras i gemensamma ledningsgrupper,
antingen på avdelningsnivå eller på förvaltningsnivå. Gemensamma
kompetensutvecklingsplaner för enheter, avdelningar och förvaltningar ska finnas.
Gemensamma riktlinjer för kick off, konferenser och personalvård ska tas fram och
beslutas.
Utökningar av antal medarbetare ska kunna kopplas till tydliga beslut. Förvaltningarna ska
ha kontroll på samtliga rekryteringsprocesser, antingen via centralisering eller via tydliga
regelverk som kontinuerligt följs upp.
Ett larmsystem ska utformas så att ofrivilliga tillsvidareanställningar av tvååringar inte sker.
Centrala inköpsavtal skall följas, varje förvaltning ska utse en ansvarig som ska följa detta.
En förnyad och tydlig resepolicy med syfte att begränsa resekostnaderna ska finnas
beslutad inför 2016.
Inga prisökningar på intern service tillåts inför 2016.
Alla nämnder ska se över sina egna målnivåer, målnivåer över rikets ska ifrågasättas.
Inventering ska ske av vilka projekt som pågår i organisationen. Alla projekt måste ha
politiska beslut avseende syfte, mål, ansvar, budget och tidplan. Detta gäller såväl projekt av
regionutvecklande karriär som projekt av mer administrativ typ. Alla projekt ska följa
projektmodellen.
Ledningskontoret kommer med anledning av åtgärdspaketet att arbeta fram gemensamma
anvisningar och riktlinjer för hur åtgärderna och effekterna av åtgärderna ska följas upp
och samordnas.
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Bakgrund delårsrapport 1

Delårsrapporten omfattar perioden januari-mars och är i huvudsak inriktad på ekonomi.
Bedömningen av ekonomin bygger i huvudsak på de prognoser som nämnder/förvaltningar har gjort samt senaste prognos (februari 2015) på skatter, statsbidrag och
övriga poster inom finansförvaltningen. I nämndernas/förvaltningarnas delårsrapporter
redovisas också viktigare händelser och en kort avstämning av samtliga perspektiv i
respektive nämnds styrkort.
Sammanfattning

I delårsrapporten prognostiseras ett negativt resultat vid årets slut på -75 mnkr vilket är 78
mnkr lägre än det budgeterade resultatet på +3 mnkr.
Prognosen för nämndernas nettokostnadsavvikelse mot budget uppgår till -93 mnkr.
Regionstyrelsens förvaltningar, ledningskontoret och serviceförvaltningen, redovisar
sammanlagt en prognos på +8 mnkr. Hälso- och sjukvårdsnämnden har en negativ
prognos på -60 mnkr och socialnämnden -37 mnkr. Övriga nämnder redovisar en prognos
i balans med budget eller små avvikelser.
I prognosen har inräknats återbetalning av AFA premier som inbetalades år 2004, på +39
mnkr samt förlusttäckningsbidrag på -15 mnkr till Gotlands näringslivs och
etableringsservice AB. I 2015 års budget finns en budgeterad besparing på 10 mnkr för ett
effektivare lokalutnyttjande. På viket sätt besparingen ska genomföras är ännu inte beslutat
och därför inte medräknat i den här prognosen vilket gör att motsvarande underskott
beräknas.
Ingen personalstatistik för 2015 finns tillgänglig efter bytet av HR-system vid årsskiftet.
Personalkostnaderna har ökat med 5,5 procent (jan-mars) jämfört med samma period
föregående år. Lönerevisionen 2014 motsvarar 2,8 procent.
En analys av faktiskt arbetade timmar helåret 2014 visar en ökning motsvarande 85
heltidstjänster. Den procentuella ökningen är störst på samhällsbyggnadsförvaltningen,
teknikförvaltningen och socialförvaltningen. Personalkostnaden 2014 ökade 5,6 procent.
De finansiella kostnaderna har minskat jämfört med tidigare år till följd av att låneskulden
amorterats och utnyttjandet av checkräkningskrediten minskat. Låneskulden är på den
lägsta nivån sen 1990. Räntekostnaderna har för de externa lånen sedan 2004 minskat från
33 mnkr till 14 mnkr 2014. För 2015 beräknas räntekostnaderna uppgå 13,5 mnkr.
En investeringsprognos görs i samband med månadsrapporten i april.
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Resultaträkning, mnkr
Resultat

Prognos

Budget

Bokslut

jan - mars

2015

2015

2014

Intäkter

916

3 944

4 100

4 238

-2 001

-8 315

-8 395

-8 379

-55

-219

-214

-219

-1 140

-4 590

-4 509

-4 360

1 128

4 523

4 534

4 370

3

19

16

24

-6

-27

-38

-22

-15

-75

3

12

Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Ledningskontorets bedömning

En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att nämnderna
klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Årets första genomarbetade
prognos pekar på ett underskott på 93 mnkr. Det är ett, även i historiskt perspektiv, väldigt
stort beräknat underskott. Inte någon gång de senaste 10 åren har nämnderna beräknat ett
så högt underskott den här tiden på året.
Trots att de AFA premier på 39 mnkr som betalades år 2004 återbetalas i år, räcker inte det
för att väga upp det svaga nämndsresultatet. Det är av största vikt att nämnderna återfår
balans i ekonomin.
Med den ekonomiska situation Region Gotland har innevarande år och som förväntas
kommande år krävs genomförande av strategiska och strukturella förändringar i
verksamheten.
I samband med regionfullmäktiges beslut om 2015 års budget och plan för 2016-2017 gavs
ett uppdrag till ledningskontoret om att utreda och ta fram förslag till
strukturförändringar/effektiviseringar motsvarande 1 procent av budgetomslutningen,
minst 44 mnkr. Dessa förslag redovisas i särskilt ärende.
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Sammanställning per nämnd, mnkr

Nämnd

Budget

Utfall

Avvikelse

jan- mars

jan-mars

jan-mars

Budget

Prognos

Helårs-

Bokslut

2015

2015

2015

2015

2015

avvikelse

2014

Regionstyrelsen

73

71

2

235

227

8

20

Varav
politikerorganisation
ledningskontoret
serviceförvaltningen

7
72
-6

7
72
-8

0
0
2

24
211
0

24
209
-6

0
2
6

2
8
10

Tekniska nämnden

47

57

-10

190

190

0

24

Varav
teknikförvaltningen
samhällsbyggnadsförvaltningen

35
12

42
15

-7
-3

140
50

140
50

0
0

4
20

Byggnadsnämnden

6

5

1

22

22

0

1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

3

-2

5

13

13

0

2

Kultur- och fritidsnämnden

34

34

0

140

141

-1

0

275

278

-3

1 126

1 129

-3

7

72

72

0

286

286

0

-2

Socialnämnden

293

295

-2

1 172

1 209

-37

-31

Hälso- och sjukvårdsnämnden

330

349

-19

1 330

1 390

-60

-35

1 133

1 159

-26

4 514

4 607

-93

-14

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Summa

Personal
Ingen personalstatistik för 2015 finns tillgänglig efter bytet av HR system vid årsskiftet.
Personalkostnaderna har januari till mars 2015 ökat från 721 mnkr föregående år till 761
mnkr, 2015. Det motsvarar en ökning på 5,5 procent. Lönerevisionen motsvarar 2,8
procent.
Under föregående år hade vi en förhållandevis kraftig ökning av antal anställda och även
personalkostnad. Detta har analyserats vidare då det var en ökning som inte var förväntad.
En jämförelse av medellönerna totalt i regionen visar att de ökade med 2,9 procent för
tillsvidareanställda. Den största delen av ökningen av personalkostnaden hänförs alltså till
att vi är fler.
Nedan visas ett diagram över utvecklingen av antal anställda de senaste tre åren.
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Trend antal anställda 2012-2014
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5 000

Under år 2012 beslutades om anställningsstopp som ett led i att hejda den då oroande
kostnadsutvecklingen. I ovanstående diagram syns tydligt att antalet visstidsanställningar
sjönk 2012 men därefter ökat. Det fanns 452 visstidsanställda januari 2013 och i dec 2014
var det 642 stycken.
Antalet medarbetare ett visst datum ger en ögonblicksbild och kan visa på en trend men ger
inte en rättvisande bild om volymförändringar för ett år. För att få en bättre uppfattning
om volymförändringar 2014 har en jämförelse gjorts av faktiskt arbetad tid.
Förvaltning

Faktiskt arbetad tid
2014-timmar

Diff % jfr 2013

Förändring omräknat i
årsarbetare

LK

80 624

-13,1%

-7,2

SF

747 661

+-0

+0,2

TKF

412 358

+3,6%

+ 8,4

SBF

248 555

+5,0%

+7,0

KFF

181 265

+2,4%

+2,5

BUF

2 101 775

-0,3%

-3,5

GVF

435 480

-1,0%

-2,6

HSF

1 933 753

+ 3,0%

+32,7

SOF

2 589 726

+3,2%

+47,4

8 731 197

+1,7%

+84,9

Totalt

I tabellen kan utläsas att den största ökningen av arbetad tid skett på socialförvaltningen
och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Däremot har den största procentuella förändringen
skett på samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen.
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I anvisningarna till delårsrapport 1 stod bland annat att nämnderna skulle göra en
jämförelse över tid av antal tillsvidare och antal tidsbegränsat anställda, analysera
personalkostnaden samt redovisa andel heltid respektive deltidsanställda. I anvisningarna
stod också att det i analysen bland annat skulle framgå varför antalet anställda ökat eller
minskat och göra en bedömning av hur utvecklingen ser ut framåt.
Då det stod klart att det inte fanns tillgänglig personalstatistik har förvaltningarna fått i
uppdrag att göra ovanstående analys men använda data från årsskiftet vilket har gjort att
delar av analysen inte var möjlig att göra. Nämnderna har inte använt faktiskt arbetad tid
som underlag.
Nämndernas analys av personalstatistik och personalkostnader

Serviceförvaltningen ökade antal anställda med 5 st. 2014 jämfört med 2013. Vakanta
tjänster tillsattes under året och uppdraget för förvaltningen ökade framförallt på
hjälpmedelscentralen. Personalkostnaden för första kvartalet 2015 har ökat med 5,8 %
jämfört med första kvartalet föregående år. Ökningen beror på att antal anställda ökade i
slutet av 2014.
Inom teknikförvaltningen har antalet medarbetare ökat under 2014 på planerings- och
utvecklingsavdelningen och inom VA- och avfallsverksamheten. Ökningen är inom ram för
fastställd personalbudget vilket innebär att den är planerad. Personalkostnaden första
kvartalet har ökat med 7,2 % jämfört med samma period föregående år vilket förklaras av
ökningen av antal anställda. Personalkostnaderna jan-mars på räddningstjänsten ökat med
15 procent och till följd av utökat uppdrag.
Kultur- och fritidsförvaltningen har ökat med 7 anställda under föregående år jämfört med
året innan till följd av tidigare vakanser och utökning av personal på Hemsebadet.
Personalkostnaden har ökat mer än antal anställda vilket tros bero på att nyanställda
anställs med högre lön än tidigare anställda. Framförallt gäller detta chefer.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har en personalkostnadsökning första
kvartalet 2015 jämfört med 2014 som motsvarar ordinarie lönerevision.
Socialnämnden har ökat antal anställda med 73 stycken 2014 jämfört med 2013. Ökningen
förklaras till största delen av anställningar i samband med utökat mottagande av
ensamkommande flyktingbarn samt ökad bemanning inom hemsjukvården och tillfällig
korttidsenhet i Hemse. Perioden jan-mars 2015 har personalkostnaderna ökat med 5
procent jämfört med samma period 2014.
Inom hälso- och sjukvården används inte bara visstidsanställda och timanställda när en
ordinarie befattningshavare saknas utan även hyrpersonal vilket gör att det inte finns några
direkta samband mellan personalkostnad och antal anställda. Det samlande namnet för den
typen av kostnader är arbetskraftskostnader. Kostnaden för arbetskraft ökade första
kvartalet med 3,5 procent jämfört med 2014.
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Användningen av hyrpersonal varierar över tid och mellan verksamhetsområden beroende
på hur bemanningsläget ser ut. Bemanningsbrist gör även att överkostnader i form av
övertid ökar. Det finns även en form av löneglidning då lönekraven vid nyanställningar
ökat. Den satsning som gjorts på sjuksköterskor och som varit positiv för gruppen, leder
samtidigt till att personalkostnaden ökat snabbare än antalet anställda. En önskvärd
utveckling är att antalet anställda ökar medan den totala kostnaden för personal inklusive
hyrpersonal minskar då förvaltningen har stora kostnader för bemanningsbrist. Exempel på
områden där antalet anställda ökat under föregående år är 12 fler ST-läkare, 2
projektanställningar för genomförandet av Struktur 2015, 1 kanslichef, 2 sociala
samordnare som finansieras av medel inom projektet ”Bättre liv för mest sjuka äldre”, 6 för
socialpsykiatriskt team och Mini-Maria.

Nämndernas sammanfattande kommentarer
Nedan följer en redovisning av väsentliga händelser i verksamheten och i de fall det finns
redovisat, även vilka åtgärder nämnderna avser att genomföra för att nå en ekonomi i
balans vid årets slut.
Regionstyrelsen, + 7,7 mnkr
Ledningskontoret, +1,5 mnkr

Ledningskontorets budgetavvikelse på årsbasis bedöms för närvarande uppgå till +1,5
mnkr. Överskottet hänförs i huvudsak till vakanser och till kontorets buffert. Det
prognostiserade resultatet ligger betydligt lägre än resultaten för tidigare år. Bakgrund till
detta är bland annat det inarbetade besparingsbetinget om 3,0 mnkr som innebär att fler av
de övergripande anslagen som tidigare år uppvisat överskott numera beräknas ligga i paritet
med budget.
Ett observandum är att i prognosen har anslagen för näringsliv och stimulans biogas för
närvarande beräknats åtgå i budgeterad omfattning.
Politikerorganisationen, +0,2 mnkr

Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för anslagen för
regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, patientnämnd och valnämnd.
Det samlade prognostiserade årsresultatet för dessa anslag uppgår för närvarande till +0,2
mnkr. Överskottet hänförs till regionstyrelsen. Prognosen för regionfullmäktige, revision,
valnämnd, överförmyndarnämnd och patientnämnd beräknas i stort ligga på budgeterad
nivå. I jämförelse med resultatet för 2014 är prognosen väsentligt lägre. Detta bland annat
beroende på att det i år satsas på utbildning av ”nya” förtroendevalda efter fjolårets val.
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Vidare så uppvisade valnämnden ett betydande överskott föregående år utifrån erhållet
statsbidrag för genomförandet av de två valen.
Serviceförvaltningen, +6 mnkr

Serviceförvaltningen är en resultatenhet vilket innebär att förvaltningen helt finansieras av
de kunder förvaltningen har. Den budgeterade omslutningen är 497 mnkr och prognosen
beräknas till 491 mnkr.
Periodens resultat visar på ett överskott på 1,9 mnkr och en beräknad årsprognos på +6,0
mnkr. Överskottet utöver bufferten på 3,0 mnkr beror framförallt på vakanser, försenad
inflyttning i ombyggda kök samt ökade intäkter.
Ett antal större projekt, framförallt inom teknik och system, drivs av förvaltningen och
berör i stort sett samtliga medarbetare inom regionen. Genom täta kunddialoger och god
kommunikation ska förvaltningen försöka minimera de störningar som eventuellt kan
uppkomma.
Regelverket som styr utbud och utveckling av serviceförvaltningens tjänster används, men
det finns fortfarande utvecklingsområden, exempelvis fortsatt arbete med att förtydliga
roller, ansvar och styrning mellan serviceförvaltningen och ledningskontoret inom
framförallt måltids-, it- och teletjänster.
Tekniska nämnden, 0 mnkr
Teknikförvaltningen, 0 mnkr

Den ekonomiska prognosen visar att ekonomin är i balans och att teknikförvaltningen
kommer att få ett resultat enligt fastställd budget. Prognosen baseras på försiktiga
bedömningar eftersom den endast bygger på tre månaders verksamhet.
Periodens resultat är negativt vilket till stor del beror på säsongsvariationer i verksamheten.
Under perioden har omorganisation av verksamheterna inom tekniska nämnden förberetts
och genomförts. Den nya organisationen trädde i kraft 1 april. 2015. I och med
omorganisationen har tekniska nämndens verksamheter, förutom räddningstjänsten,
samlats i en förvaltning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänsten, 0 mnkr

Den ekonomiska prognosen visar att ekonomin är i balans.
Räddningstjänsten har startat den förstärkta organisationen under januari månad.
Verksamheterna kommer under våren att ha en inkörningsperiod både i att lära sig området
och att få i ordning lokalerna. Rekrytering av räddningstjänstpersonal i beredskap fortsätter
att ställa till problem, just nu är problemen störst i Klintehamn.
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Byggnadsnämnden, -0,3 mnkr

Den ekonomiska prognosen visar ett underskott på 310 tkr vid årets slut. I samband med
den organisationsförändring som genomförts ökar overheadkostnaderna med 1 033 tkr för
nämndens verksamheter. Kostnadsökningen bedöms inte klaras av inom befintlig ram med
bibehållen kvalitet.
En uppföljning av bygglovärenden visar att de krav på handläggningstider som finns i PBL
inte klaras fullt ut. Beroende på ärendetyp så klaras mellan 73 och 88 procent inom tio
veckor.
Enhet Bygg har från mars 2015 delats in i två distrikt för bygglov och byggkontroll, norra
och södra Gotland. En företagshandläggare som ska fungera som kontaktperson för
företagskunder gällande både bygglov, kontroll och anmälan introduceras från april 2015.
Under våren kommer också ”Snabba lov” att introduceras. Enklare, kompletta
delegationsärenden ska kunna ges beslut av handläggare inom en vecka.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, +0,1mnkr

Nämnden har en verksamhet som är i ekonomisk balans. Den 1 april 2015 genomfördes en
organisationsförändring i samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen.
Förändringen innebär ökade overhead kostnader med 1 092 tkr för miljö- och
hälsoskyddsnämndens verksamheter. Kostnadsökningen bedöms kunna hanteras utan
ramtillskott men kan innebära en sämre kvalitet och att informationsinsatser påverkas.
Kultur- och fritidsnämnden, -0,6 mnkr

Nämndens årsprognos visar på ett underskott vid årets slut som hänförs till ökade
hyreskostnader för Roma ungdomsgård. Ambitionen är att under året vidta åtgärder för att
nå ett positivt resultat.
Dialoger med kulturutövare och civilsamhället gällande ny kulturplan har påbörjats under
perioden. För att skapa förutsättningar för de människor med annan etnisk bakgrund som
kommer till Gotland under 2015 och framåt har en grupp bildats på förvaltningen med
deltagare från alla avdelningar.
Barn- och utbildningsnämnden, -0,8 mnkr

Barn- och utbildningsnämnden har en årsbudget på 1 126 mnkr, dvs. drygt 1,1 miljard.
Nämndens helårsprognos pekar på ett underskott på 2,9 mnkr. Ambitionen är att arbeta in
det uppkomna underskottet på dels förvaltningsnivå och dels inom respektive skolform.
Den uppmärksamhet som riktas mot skolans område kan ingen undgå. Då målet är att ge
alla barn och elever den ledning och stimulans de behöver måste arbetet med att förbättra
resultaten fortsätta. Det sker bland annat genom att stärka fokus på respektive skolform
och få en tydligare styrkedja och därmed även säkra en budget i balans.
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Det systematiska kvalitetsarbetet är prioriterat och parallellt med att fullfölja satsningen på
Pisa, deltar Gotland i SKL:s satsning Prio, som syftar till att varaktigt höja
kunskapsresultaten i skolor. Först ut i med Prio är Solbergaskolan, som närmast kommer
att följas av Högbyskolan. Såväl Arbetsmiljöverket som Skolinspektionen har inspekterat
verksamheten under vinter och tidig vår och det kommer att föreligga ett gediget material
att utgå ifrån som kompletterar våra kunskaper inför vårt fortsatta förbättringsarbete.
Digitaliseringen av skolan fortsätter och 1:1 är infört i årskurs 7-9. Fokus i arbete ligger nu
mer på pedagogik och skolutveckling än på teknik och logistik och skolledarnas
pedagogiska ledarskap är även här en avgörande framgångsfaktor.
Flera verksamheter, främst i Visbyområdet, väntar ett ökat antal barn och elever som en
följd av planerad nybyggnation och generationsväxling. Detta innebär behov av en översyn
av skollokaler, vilket behöver ske i samråd med gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, +0,4 mnkr

Nämndens helårsprognos pekar på ett överskott på 400 tkr.
Den största avvikelsen jämfört med budget ligger hos gymnasieskolan -5,2 mnkr. I arbetet
med att närma sig en budget i balans för gymnasieskolan har nämnden beslutat att utreda
utbildningsutbudet i gymnasieskolan ytterligare inför vilket utbud som ska erbjudas i
gymnasievalet 2016. Beslutsunderlaget kommer att belysa vilka program som långsiktigt bör
finnas på Gotland.
Nämnden har i beslutat inför läsåret 15/16 avveckla en inriktning: det estetiska
programmets inriktning teater mot bakgrund av för få sökande.
Nämnden beslutade i mars att finansiera ytterligare tio utbildningsplatser på allmänna linjen
vid Gotlands folkhögskola, som motsvarar studier på gymnasienivå och ger behörighet till
högskolestudier. Pengarna tas ur det riktade ramtillskott på 1 mnkr som regionfullmäktige
tilldelat nämnden speciellt för vuxenutbildning och åtgärder för att hjälpa långtidsarbetslösa
att komma i arbete. Eleverna rekryteras med hjälp av arbetsförmedlingen.
Socialnämnden, -37 mnkr

Årets första delårsrapport visar på en helårsprognos med ett underskott mot budget på 37
miljoner kronor. Volym- och prisökningar inom främst individ- och familjeomsorgen
förklarar den största delen av underskottet.
Prognosen är dock osäker dels på grund av den görs tidigt på året, dels därför att det råder
viss osäkerhet i redovisningen till följd av regionen bytte personalsystem samtidigt som
socialförvaltningen infört en ny organisation.
Med anledning av det befarade underskott måste nya besparingar övervägas och nuvarande
nivåer av kvalitet och utbud ses över för att sänka kostnaderna.
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Förvaltningen erhöll 14,5 mnkr för löneökningar, dock är bedömningen att
personalkostnadsökningen kommer att uppgå till drygt 20 mnkr.
Med förväntat fortsatt ökade behov inom äldreomsorgen är resursfördelningsmodellen
mycket viktig. Modellen gav 11,8 mnkr 2015 som fördelades på särskilt boende, hemtjänst,
korttidsboende och trygghetslarm.
Socialtjänstlagen har utvecklats från en ramlag till att rymma större detaljstyrning. Det gäller
inte minst inom individ- och familjeomsorgens verksamheter där krav på utredning, tillgång
till socialsekreterare och besöksfrekvens ökat. Nationellt presenteras metoder och verktyg
för att höja kvaliteten. Däremot tillförs inga nya resurser.
Hälso- och sjukvårdsnämnden, -60 mnkr

Hälso- och sjukvårdsnämnden beräknar ett underskott på 60 mnkr vid årets slut. För att nå
denna prognos krävs kraftiga åtgärder för att bryta kostnadsutvecklingen.
Förvaltningen har beslutat om ett stopp paket och arbetar i dagsläget intensivt med att
arbeta fram ytterligare åtgärder inom framförallt områdena arbetskraft, läkemedel och
utomlänsvård.
De åtgärder som förvaltningen beslutat om och som Hälso- och sjukvårdsnämnden ställt
sig bakom är följande:
•
•
•
•
•

Stopp för hyrpersonal, förutom inom primärvården, slutenvården, rehabmedicin
och psykiatrin.
Stopp för övertid inom icke akut verksamhet.
Stopp för alla inköp som inte är absolut nödvändiga i sjukvårdsarbetet.
Stopp för all intern representation, inklusive att ingen personalfest alternativt
julaktivitet kommer att anordnas under 2015.
Stopp för all utbildning/konferenser förutom långsiktiga strategiska utbildningar,
exempelvis ST-läkarnas utbildningar, högskoleutbildningar för vidareutbildning av
specialistsjuksköterskor.

Dessa stopp är åtgärder som har en begränsad effekt och som inte är möjliga att besluta om
på lång sikt. För att nå den långsiktiga vändningen i kostnadsutvecklingen kommer en rad
andra områden att analyseras och åtgärder vidtas.
En strategisk viktig utgångspunkt för detta arbete är att arbetet med Struktur 2015 kommer
att fortsätta sedan tidigare.
På en kort period har mycket utvecklingsarbete skett. Inom cancersjukvården har
handlingsplan tagits fram och dialogmöte hållits för att vara med i den statliga satsningen
som ska standardisera vårdförloppen och korta väntetiderna för patientgruppen.
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Inom primärvården har trygghetspunkter öppnat i Katthammarsvik och Burgsvik och
vårdcentralen Wisby Söder fick andraplats i förnyelsepriset för sitt arbete med att förkorta
väntetiden till samtalsbehandling vid psykisk ohälsa.
Perioden januari-mars präglas också av ett svårt bemanningsläge främst inom primärvård
och slutenvården. Detta leder till en ansträngd arbetsmiljö och vårdplatser har tidvis fått
lov att stängas.
Patientnämnden, 0 mnkr

Budgeten för nämnden är i balans 2015.
Överförmyndarnämnden, 0 mnkr

Budgeten för nämnden är i balans för 2015.
Förändringar i lagstiftningen medför att fler arbetsuppgifter kommer att åläggas nämnden.
Dels vad gäller granskningen av nya ställföreträdare och att säkerställa att de får en god
grund- och fortbildning. Sannolikt kommer överförmyndarnämnden även överta uppgifter
som idag utförs av tingsrätterna. En utredning arbetar nu med riktlinjer för den konkreta
förändringen.
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Datum 11 april 2015

Ekonomiskt läge, avser perioden januari-april
Prognosen för helåret 2015 är ett positivt resultat på 1 400 tkr. Gymnasieskolorna förbättrar
sin prognos med 600 tkr och redovisar ett samlat underskott på 4,6 miljoner kronor.
Kompetenscentrum Gotland (KCG) redovisar ett positivt resultat på 400 tkr.
Gymnasieskolornas underskott balanseras av GVN:s buffert och resursfördelningen som i
dagsläget redovisar ett överskott.
Flyktingmottagningen vid KCG är exkluderad i prognosen och redovisar för perioden ett
överskott. Prognosarbetet för flyktingmottagningen är komplicerat och att i dagsläget sätta
en prognos är svårbestämt, när det gäller att kartlägga vilka intäkter som inkommer och vilka
kostnader som är förknippade med dem. För att få en bättre ordning och kontroll på detta
pågår ett arbete med att inrätta en flyktingmodul i systemverktyget Procapita.

Ekonomiskt läge, avser perioden januari-mars
Prognosen för helåret 2015 är ett positivt resultat på 400 tkr. I dagsläget finns inga
tecken på att prognosen kommer att förändras. Gymnasieskolorna visar ett samlat
underskott på cirka 5,2 miljoner kronor och övriga enheter visar på balans.
Gymnasieskolornas underskott balanseras av GVN:s buffert och resursfördelningen
som i dagsläget redovisar ett överskott. Prognosen för investeringar är vid årets slut i
balans.

Ekonomiskt läge, avser perioden januari-februari
Prognosen för helåret 2015 är ett nollresultat. Månadsuppföljning och avstämning med
respektive skolområde och enhet har genomförts. Gymnasieskolorna visar på ett underskott
om cirka 2 500- 3 000 tkr och övriga enheter visar på balans. Att GVN trots detta gör ett
nollresultat är att gymnasieskolornas underskott balanseras av GVN:s buffert och
resursfördelningen redovisar i dagsläget ett överskott.

Jimmy Söderström
Ekonomichef
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ÅRSPROGNOS

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Prognoser per avdelning och skolform, tkr
År 2015
FEBR
0

DELÅR 1
400

APRIL
1 400

MAJ
0

DELÅR 2
0

SEPT
0

OKT
0

NOV
0

0

1 550

1 950

0

0

0

0

0

Ordförande

-

0

Stab

-

1 550

Kompetenscentrum Gotland

-

Folkhögskolan

-

TOTALT
AVD OCH SKOLFORMER

GYMNASIESKOLOR

-

-

-

-

-

-

1 550

-

-

-

-

-

0

400

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

-1 150

-550

0

Antagning, interkom. ers.

-

-1 300

-1 300

-

-

-

-

-

Inack- och reseersättning

-

0

-

-

-

-

-

Wisbygymnasiet norr

-

-3 500

-3 500

-

-

-

-

-

Wisbygymnasiet söder

-

-1 700

-1 100

-

-

-

-

-

Resursfördelning

-

5 350

5 350

-

-

-

-

-

Not

-

Exkluderar semesterlöneskuldförändring

MUP Sammanställning 1504
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2015-05-13

0

0

0

0

Sökandestatistik Wisbygymnasiet

Program
Bygg- och anläggningsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
El- och energiprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet -bild och formgivning
Estetiska programmet -musik
Estetiska programmet -teater
Fordons- och transportprogrammet
Handels och administrationsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Naturbruksprogrammet - djur
Naturbruksprogrammet- lantbruk
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Sjöfartsutbildningen
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Platser
25
24
30
62
8
12
16
26
14
10
60
13
7
16
12
90
32
10
16
483

2015-05-12

2015-02-16

13
15
21
61
8
12
2
13
17
14
9
55
5
4
10
5
80
35
7
12
398

42
31
45
118
20
19
5
36
56
45
29
66
5
6
53
7
140
68
27
23

11
13
8
2
0
1
0
9
5
4
1
3
3
4
7
1
7
3
0
9
91

Behöriga sökande: sökande som i nuläget har behörighet till valt program
S-behöriga sökande: sökande som i nuläget saknar behörighet till valt program
Övriga: antal val av annan rang än 1:hand
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Behöriga
S-behöriga
Behöriga
S-behöriga
1:hand Övriga 1:hand Övriga 1:hand Övriga1:a hand Övriga
12
13
11
7
2
2
0
18
20
6
2
1
4
3
12
0
6
2
7
12

18
14
26
64
7
14

38
34
50
122
19
18

10
16
5
3
0
1

13
15
14
6
2
2

12
16
11
8
50
5
5
14
8
83
36
7
14
412

41
59
50
34
73
5
5
51
8
140
69
27
18

11
8
5
0
3
2
4
5
1
7
2
1
9
93

17
22
8
5
2
6
3
14
2
6
2
7
15

Differens

1:hand
Beh. S-beh
5
-1
5
3
-1
2
-2
-1
-1
-3
-1
-5
0
1
4
3
3
1
0
2
14

-1
3
-3
1
0
0
0
2
3
1
-1
0
-1
0
-2
0
0
-1
1
0
2

Ärendenr:

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Kvalitetsrapport 6
– personalrelaterade styrtal
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1

Inledning och sammanfattning

1.1 Bakgrund
Föreliggande rapport är den fjärde kvalitetsrapporten för läsåret 2014. Skollagen kräver att varje
huvudman bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamhetens resultat redovisas och analyseras samt att åtgärder vidtas i syfte att utveckla verksamheten. Löpande under läsåret kommer
ytterligare rapporter med annat innehåll att redovisas.
Samtliga dessa rapporter ersätter den kvalitetsredovisning som kommunen och enskilda skolor
tidigare varit skyldiga att redovisa. De främsta fördelarna med det nya redovisningssystemet är att
data är aktuella genom att de redovisas löpande, att förutsättningar finns att upprätta handlingsplaner med hög aktualitet samt att politiker, skolor och allmänhet får mer koncentrerade rapporter
med avseende på innehåll.

1.2 Övergripande syfte

Figur 1-1: Systematiskt kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet och därmed kvalitetsrapporteringen syftar till att kontinuerligt
•
•
•

Bedöma resultat och måluppfyllelse
Utveckla arbetsprocesser – genomförandet
Identifiera vilka förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot de nationella målen

Skolan skall vidta lämpliga åtgärder utifrån en kartläggning som identifierar områden som är särskilt
angelägna att förbättra för att nå högre måluppfyllelse. För att förbättringarna skall bestå och kvaliteten höjas skall utvecklingen följas över tid.

1.3 Visioner och verksamhetsidé
1.3.1 Övergripande vision
”Gotland är östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt
och fylld av livslust.” (Vision Gotland 2025)
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1.3.2 Verksamhetsidé
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) ansvarar för att höja utbildningsnivån genom att
erbjuda ett brett och kvalitativt utbildningsutbud för ungdomar och vuxna på Gotland. Utbildningarna bedrivs i samverkan med olika utbildningsanordnare och arbetsmarknaden. Utbudet är anpasssat till individens och samhällets behov och präglas av valfrihet, jämlikhet och mångfald.
Genom inspirerande och kunniga pedagoger erbjuds de studerande en lärmiljö som präglas av
glädje och lust att lära. GVN vill bidra till att flera vill komma till Gotland och stanna här. GVN
ansvarar för uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheterna i gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och arbetsmarknadsenhet.

1.4 Grundfakta om verksamheten
Den kommunala gymnasieskolan erbjuder under läsåret 2014/2015 i årskurs ett 16 nationella program och ett program med egna examensmål organiserade på en skola, Wisbygymnasiet, med två
skolenheter. De tidigare skolorna Christopher Polhemgymnasiet (CPG), Elfrida Andréegymnasiet
(EAG) och Richard Steffengymnasiet (RSG) är inte verksamma längre.
Samtliga introduktionsprogram erbjuds. Det kommunala aktivitetsansvaret, som avser verksamhet
riktad mot ungdomar som inte finns inskrivna i gymnasieskolan, är organiserat i ett speciellt projekt,
Ungdomskraft, som efter årsskiftet 2014/2015 har övergått till reguljär verksamhet.
Gotlands Folkhögskola bedriver verksamhet i Hemse och Fårösund som förutom den allmänna
linjen inriktas mot bl.a. musik, foto, skrivare, textil och film.
Den kommunala vuxenutbildningen (komvux) omfattar grundläggande vuxenutbildning, gymnasial
vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (SFI) samt externt upphandlade utbildningar
(yrkesutbildningar och distansutbildningar) för vuxna. Verksamheten är fr.o.m. 2015 organiserad
under namnet Kompetenscentrum Gotland, där också ansvaret för delar av Region Gotlands arbetsmarknadspolitiska insatser finns.
Från och med 2015 har Gotland Grönt Centrum AB tagit över ansvaret för gård och konferens på
tidigare Lövsta landsbyggdscentrum. Ansvaret för fastigheterna har övergått till tekniska nämnden.
Huvudmannaskapet för den gymnasie- och vuxenutbildning som genomförs på Lövsta ligger fortfarande kvar hos GVN.

1.5 Utbildningschefens sammanfattande bedömning
1.5.1 Utveckling sedan förra året
Positivt är att medarbetas samlade bedömning av ledarskapet i förvaltningen ligger i paritet med
förra årets resultat och överstiger region Gotlands resultat. Så var inte fallet 2009 och 2011, men det
är glädjande att två år i rad se goda resultat avseende målområdet ”Ledarskap”. Särskilt glädjande är
det med tanke på de processer avseende verksamhetsexpansion, förändrat utbildningsutbud och
omorganisation förvaltningen genomgår.
Resultatet från medarbetarenkäten avseende genomförda medarbetarsamtal är 89 procent och det
är något sämre än föregående år (95 procent) och en procentenhet lägre än det samlade resultatet
för regionen. Även om det fortfarande är ett bra resultat, och samtliga chefer redovisar att medarbetarsamtal hållits med alla medarbetare, bör de verksamheter som ligger under 90 procent ägna
frågan särskild uppmärksamhet inför kommande lönesamtal.
Målen relaterade till kompetensutveckling av ledarna behåller sin tendens att uppfyllas. En majoritet
av ledarna har nu genomgått utbildningen ”Coachande ledarskap” och när det gäller den statliga
rektorsutbildningen följer utvecklingen styrkortets intentioner.
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Andelen medarbetare som upplever att de har de karriärmöjligheter de önskar inom region Gotland
fortsätter att öka. Värdet är 2014 är 3,1 på en femgradig skala och ska jämföras med 2,9 år 2013.
GVF ligger nu på samma nivå som värdet för Region Gotland. En förklaring till det förbättrade
resultatet kan vara tillkomsten av förstelärare och internrekrytering av biträdande rektorer.
1.5.2 Förbättringsområden
Fortfarande verkar det finnas utrymme för ökad tydlighet avseende medarbetarnas individuella
kompetensutvecklingsplaner. Differensen mellan medarbetarnas upplevelse jämfört med ledarnas
uppfattning minskar, men trots detta har avståndet till Region Gotlands resultat ökat något. Resultatet, 55 procent (53 procent 2013), är dock en bit ifrån styrkortets mål på 90 procent. Arbetet bör
inriktas mot att det för alla parter framgår tydligt när kompetensutvecklingsplanen utarbetas eller
stäms av.
Andelen enheter som rapporterar att kompetensutvecklingsinsatser under 2013 riktats mot hållbar
utveckling ökar, men utan fastställt mål är det svårt att bedöma om detta är ett utvecklingsområde
eller om utfallet är rimligt. Samtliga enheter kan inte varje år avsätta kompetensutvecklingsresurser
inom ett och samma område, varför ett hundraprocentigt utfall är orimligt. Detta under förutsättning att området inte är högprioriterat med speciellt fokus.
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2

Uppföljning av nämndens styrkort

I det följande redovisas utfallet avseende de styrkortsmål rapporten omfattar. Redovisningen sker i
förenklat i ”trafikljusform” med detaljerad information i direkt anslutning (i förekommande fall).
Nivåer:
Målnivå uppnådd
Nära målnivå
Målnivå ej uppnådd
Mätning ej utförd

2.1 Ekonomi
2.1.1

E5. Göra ekonomin känd för samtliga medarbetare och ta vara på
medarbetarnas idéer

E5.1 Ekonomisk information på APT
Mål:
E5.1.1 Tre gånger per år (delårsrapporter och bokslut)

WGN

WGS

KCG

FHS

Samtliga enheter rapporterar att ekonomisk information lämnas på APT i samband med delårsrapporter och bokslut.

2.2 Medarbetare/ledare
2.2.1

M1. Coachande ledare som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling, god kvalitet, effektivitet och arbetsglädje

M1.1 Målområde ”Ledarskap” i medarbetarenkäten

Mål:

M1.1.1 Minst i nivå med Region Gotland enl. medarbetarenkät

WGN

WGS

KCG

FHS

Region Gotland hade 2014 på målområdet ”Ledarskap” i medarbetarenkäten ett samlat betyg på
4,0. GVF:s värde var 4,1. Fördelning och utfall över tid är enl. följande:
2014

2013

2012

2011

2010

CPG

-

4,1

4,0

3,4

3,6

EAG

-

4,2

3,8

3,4

3,9

RSG

-

4,0

4,1

3,8

4,2

WGN

4,1

-

-

-

-

WGS

4,1

-

-

-

-

KCG

4,4

4,4

4,4

4,0

4,3

FHS

4,1

4,2

4,2

3,9

4,0

GVF totalt

4,1

4,2

4,1

3,7

3,9

Region Gotland

4,0

4,0

4,0

3,8

3,9

Enhet
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Här måste dock klargöras att medarbetarenkätens frågor inom området ledarskap förändrats genom
åren. Mellan 2010 och 2011 tillkom två frågor. Mellan 2011 och 2012 finns bara en fråga gemensam. Detta gör att resultatet, framför allt före och efter 2011, inte är jämförbart.
M1.2 Andel medarbetare som haft medarbetarsamtal

Mål:

M1.2.1 Minst 90 % enl. medarbetarenkät
M1.2.2 100 % enl. verksamhetsrapport

WGN

WGS

KCG

FHS

Enligt medarbetarenkäten är den upplevda förekomsten av medarbetarsamtal på förvaltningsnivå
89 %. Fördelning och utfall över tid är enl. följande:
Enhet

2014

2013

2012

2011

2010

CPG

-

99 %

84 %

94 %

76 %

EAG

-

88 %

90 %

94 %

84 %
94 %

RSG

-

98 %

89 %

98 %

WGN

92 %

-

-

-

-

WGS

88 %

-

-

-

-

KCG

81 %

96 %

85 %

95 %

95 %

FHS

95 %

90 %

93 %

92 %

92 %

89 %

95 %

89 %

94 %

85 %

90 %

90 %

90 %

86 %

85 %

GVF totalt
Region Gotland

Samtliga enhetschefer rapporterar att medarbetarsamtal hållits med samtliga medarbetare.
M1.3 Andel medarbetare som haft lönesamtal i samband med senaste lönerevisionen

Mål:

M1.3.1 Minst 90 % enl. medarbetarenkät
M1.3.2 100 % enl. verksamhetsrapport

WGN

WGS

KCG

FHS

Frågan om lönesamtal har utgått ur medarbetarenkäten fr.o.m. 2012 varför redovisat resultat endast
är rapporter från rektorerna (M1.3.2). Målet M1.3.1 måste ändras vid kommande revidering av styrkortet.
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M1.4 Genomförande av APT

Mål:

M1.4.1 Minst 90 % enl. medarbetarenkät
M1.4.2 100 % enl. verksamhetsrapport

WGN

WGS

KCG

FHS

Frågan om APT har utgått ur medarbetarenkäten fr.o.m. 2012 varför redovisat resultat endast är
baserat på rapporter från cheferna vid uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (M1.4.2).
Målet M1.4.1 måste ändras vid kommande revidering av styrkortet.
M1.5 Andel ledare som genomgått utbildningen ”Coachande ledarskap”

Mål:

M1.5.1 100 %

WGN

WGS

KCG

FHS

Av de tolv tillsvidareanställda cheferna har åtta genomgått utbildningen ”Coachande ledarskap”.
Utöver detta har två av fem tidsbegränsat anställda chefer gjort detsamma.
M1.6 Andel skolledare som genomgått den statliga rektorsutbildningen

Mål:

M1.6.1 100 % (efter fyra år i tjänst)

WGN

WGS

KCG

FHS

Av de sju skolledare som varit i tjänst mer än fyra år har fyra genomgått den statliga rektorsutbildningen. Två har påbörjat utbildningen.
Av de sex skolledare som inte varit i tjänst i fyra år har en påbörjat utbildningen. De fem som inte
har påbörjat utbildningen är inte tillsvidareanställda.
Sammanfattningsvis har sju av åtta tillsvidareanställda skolledare (oavsett tid i tjänst) antingen fullföljt eller påbörjat den statliga rektorsutbildningen.
2.2.2

M2. Stärka kompetensförsörjning på kort och lång sikt

M2.1 Deltagande i statliga kompetensutvecklingssatsningar

Mål:

M2.1.1 Högt deltagande där möjlighet finns

Under 2014/2015 har inga stora statliga satsningar funnits. Dock har deltagande i t.ex. ”Utveckling
av APL på yrkesprogram” och liknande skett.
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M2.2 Kompetensutvecklingsplan på förvaltningsnivå

Mål:

M2.2.1 Skall vara upprättad

Kompetensutvecklingsplan på förvaltningsnivå är upprättad.
M2.3 Andel lärare behöriga för den undervisning de i huvudsak bedriver

Mål:

M2.3.1 Minst 95 % på högskoleförberedande program
M2.3.2 Minst 70 % på yrkesprogram

WGN

WGS

Med den information som finns tillhanda uppnås målet. Alla medarbetare har inte fått sin lärarlegitimation än, varför bedömningen kan bli säkrare i framtiden.
2.2.3

M3. Säkra likabehandling

M3.1 Uppfyllandegrad av mål i jämställdhetsplan

Mål:

M3.1.1 Nollbas

Uppföljning av jämställdhetsplanen 2013-2014 är utförd. Förlängning för 2015 är också gjord.
2.2.4

M4. Ge möjlighet till målinriktad, individuell och relevant kompetensutveckling

M4.1 Andel medarbetare med kompetensutvecklingsplan

Mål:

M4.1.1 Minst 90 % enl. medarbetarenkät
M4.1.2 100 % enl. verksamhetsrapport

WGN
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Enligt medarbetarenkäten är andelen som svarat positivt (4 eller 5) på frågan ”I mitt senaste medarbetarsamtal planerade vi gemensamt min kompetensutvecklingsplan” 55 %. För Region Gotland
totalt är motsvarande värde 61 %. Fördelning och utfall över tid är enl. följande:
Enhet

2014

2013

2012

2011

2010

CPG

-

56 %

35 %

26 %

14 %

EAG

-

44 %

25 %

25 %

26 %
33 %

RSG

-

43 %

62 %

57 %

WGN

71 %

-

-

-

-

WGS

47 %

-

-

-

-

KCG

54 %

69 %

90 %

38 %

47 %

FHS

51 %

52 %

53 %

40 %

31 %

55 %

53 %

47 %

36 %

23 %

61 %

57 %

56 %

47 %

43 %

GVF totalt
Region Gotland

Jämförelsen med tidigare år måste göras med viss försiktighet dels beroende på frågeformuleringen
och dels beroende på svarsalternativen. 2009-2011 löd frågan ” Jag har tillsammans med min chef
tagit fram en kompetensutvecklingsplan för mig” och svarsalternativen var ja eller nej. 2012 formuleras frågan ”I mitt senaste medarbetarsamtal planerade vi gemensamt min kompetensutvecklingsplan” och svarsalternativen var en gradering 1-5 där alternativen 4 och 5 anses positiva. Det är inte
osannolikt att steget på elva procentenheter för GVF och nio procentenheter för Region Gotland
mellan 2011 och 2012 snarare beror på annan frågeformulering och andra svarsalternativ, än ökad
förekomst av kompetensutvecklingsplaner.
Under perioden 2012-2014 syns en positiv utveckling totalt sett. På enhetsnivå finns såväl förändringar i båda riktningar som oförändrat resultat.
M4.4 Genomförda kompetensutvecklingssatsningar i hållbar utveckling

Mål:

M4.4.1 Nollbas

WGN

WGS

KCG

FHS

FHS rapporterar att kompetensutveckling avseende hållbar utveckling bedrivits under 2014.
2.2.5

M5. Ökad rörlighet

M5.1 Andel medarbetare som upplever att de har utvecklingsmöjligheter i arbetet

Mål:

M5.1.1 Minst 0,2 högre än föregående år enl. medarbetarenkät

Mätning är inte utförd då frågan utgått ur medarbetarenkäten fr.o.m. 2012. Mätningen och målet
bör utgå vid nästa styrkortsrevision.
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M5.2 Andel medarbetare som upplever att de har de karriärmöjligheter de önskar inom
Region Gotland

Mål:

M5.2.1 Minst 0,1 högre än föregående år enl. medarbetarenkät

WGN

WGS

KCG

FHS

GVF totalt når 2014 ett värde av 3,1 (skala 1-5) jämfört jfr med 2,9 år 2013. Målet nås alltså för
tredje året i rad. Fördelning och utfall över tid är enl. följande:
Enhet

2014

2013

2012

2011

2010

CPG

-

2,7

2,5

2,2

2,6

EAG

-

2,8

2,5

2,4

2,6

RSG

-

2,9

2,4

2,8

2,8

WGN

3,1

-

-

-

-

WGS

2,9

-

-

-

-

KCG

3,2

2,8

3,1

3,0

3,6

FHS

3,2

3,0

3,1

2,9

3,0

GVF totalt

3,1

2,9

2,7

2,6

2,8

Region Gotland

3,1

3,1

2,9

2,8

2,8

2.2.6

M6. Stärka och stödja det pedagogiska ledarskapet

M6.2 Genomförda lektionsbesök

Mål:

M6.2.1 Lektionsbesök redovisas (verksamhetsrapport)

WGN

WGS

KCG

FHS

Samtliga enheter rapporterar god förekomst och struktur avseende lektionsbesök.
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