2016-04-20, Fredrik Johansson

Kallelse/underrättelse

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kallelse till sammanträde:

Onsdagen den 27 april 2016 kl. 9.00 – 16.00
Konferensrum Ösel, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby
Frånvaro anmäls till Fredrik Johansson, 26 94 44 eller e-post: fredrik.johansson@gotland.se

ÄRENDEN

1.

Justeringsledamot i tur: Bo Björkman

Arbetsutskottets protokoll 2016-04-13

2.

§ 27-28
Ä 2-3

Delårsrapport 1 inklusive resultatkrav

Bilaga

3.

§ 29
Ä4

Ansökan om ersättning motsvarande underskotten i Region Gotlands
gymnasieskolor för år 2012 – Guteskolan AB

Bilaga

4.

§ 30
Ä5

Ansökan om ersättning motsvarande underskotten i Region Gotlands
gymnasieskolor för år 2012 – Donnergymnasiet AB

Bilaga

5.

§ 31
Ä6

Program för självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland.
Handlingsplan för självmordförebyggande arbete inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen för åren 2016 - 2018

Bilaga

6.

§ 32
Ä7

Remiss från Skolinspektionen. Ansökan om godkännande som huvudman
för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola – Guteskolan AB

Bilaga

7.

§ 33
Ä8

Utbildningsplan för introduktionsprogrammen, Wisbygymnasiet

Bilaga

8.

§ 34
Ä9

Remiss. Folkbildningsrådets styrelse. Statsbidrag till folkhögskolor 2017

Bilaga

9.

§b36
Ä 11

Miljöprogram för Ekokommun Gotland – handlingsplan för hållbar
utveckling 2015 – 2020

Bilaga

10.

§b37
Ä 12

Åtgärder och strategi för integration i skolan samt nyanländas behörighet
till och fullföljande av nationella gymnasieprogram

Bilaga

Ärendet föredras av ekonomichef Jimmy Söderström

Ärendet föredras av gymnasiechef och tf. chef vuxenutbildningen Lena
Nordström
Ärendet föredras av rektor Thomas Nilsson

Ärendet föredras av kvalitets- och utvecklingschef Elisabeth Jonsson Höök
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14.
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15.
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16.
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Rapport av Maria Benczy, chef för barn- och elevhälsan
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Handlingstyp Missiv
Datum 19 april2016

Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 1/2016 för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har sammanställt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens delårsrapport 1 som har sin tyngdpunkt i
ekonomiperspektivet. Nämnden har ett prognostiserat resultat på 7,2 miljoner
kronor som är baserad på förväntat helårsutfall utifrån mars månads resultat.
GVN har ålagts ett resultat krav på 2,5 miljoner kronor för år 2016, vilket
nämnden förväntas klara.
Förslag till beslut

Delårsrapport 1/2016 för nämnden fastställs och överlämnas till
regionstyrelsen.

Jimmy Söderström
ekonomichef

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bun alt gvn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 19 april 2016

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 1/2016 för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har sammanställt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens delårsrapport 1 som har sin tyngdpunkt i
ekonomiperspektivet. Nämndens prognos är baserad på förväntat helårsutfall
utifrån mars månads resultat.
Nämndens uppdrag och ansvarsområde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) har det politiska ansvaret
för Region Gotlands utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå,
gymnasieantagningen, det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 16-20
år, undervisning i svenska för invandrare och vuxenutbildning. Utbildningarna
bedrivs som skolförlagda utbildningar, distansundervisning, lärlingsutbildning ,
yrkeshögskoleutbildning och även uppdragsutbildning.
Utbildningsverksamheterna finns inom Wisbygymnasiet, Kompetenscentrum
Gotland och Gotlands folkhögskola. Nämnden ansvarar också för
praktiksamordning och skyddade anställningar inom enheten för
arbetsmarknad samt mottagning och etablering av nyanlända personer med
uppehållstillstånd som valt att kommunplacera sig på Gotland samt
kvotflyktingar.

1. Sammanfattande kommentarer om
måluppfyllelsen
Nämnden har ett prognostiserat resultat på 7,2 miljoner kronor som är baserad
på förväntat helårsutfall utifrån mars månads resultat. GVN har ålagts ett
resultat krav på 2,5 miljoner kronor för år 2016, vilket nämnden förväntas
klara.
Statistik från det preliminära valet till gymnasieskolan i februari visade att 486
av de sökande sökte till Wisbygymnasiet medan 57 sökte till Guteskolan. 66
gotländska elever har sökt gymnasieutbildning på annan ort, medan inga elever
från fastlandet sökt till den kommunala gymnasieskolan på Gotland.
I årets gymnasieval kan noteras att naturvetenskapsprogrammet fått nästan
halverat antal sökande: 30 mot föregående års 58. Bland yrkesprogrammen
hade riksrekryterande sjöfartsutbildningen tre sökande – alla från Gotland.
Under första delen av året har en organisation byggts upp inom
integrationsenheten vid Kompetenscentrum Gotland, som hanterar
skolplacering och inskrivning i förskola, skola och gymnasiets
språkintroduktion. Den 15 mars hade språkintroduktion 149 nyanlända

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-gvn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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ungdomar inskrivna och antalet elever kan vid årets slut uppgå till närmare 250.
Detta innebär utmaningar både när det gäller att ordna undervisningsgrupper i
svenska som andraspråk (både lokal- och personalmässigt) och ge
modersmålsundervisning på efterfrågade språk.
Sjuktalet bland medarbetare har ökat i förhållande till motsvarande period
2015, i likhet med andra förvaltningar i Region Gotland. Nämnden följer
särskilt denna utveckling och åtgärder vidtas i syfte att öka frisktalen. Bland
annat genom satsningar på ledarskap och medarbetarskap.

2. Väsentliga/kritiska händelser
Ny förvaltning från år 2016

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) bildades vid årsskiftet. Som en
av de första åtgärderna för att samla verksamheterna utarbetades en
verksamhetsplan för förvaltningen Verksamhetsplanen för år 2016 har beslutas
av de båda nämnderna och ersätter deras tidigare styrkort. Verksamhetsplanen
pekar ut prioriterade utvecklingsområden och övergripande mål kopplat till
perspektiven medarbetare/ ledare, processer samt ekonomi. Ett antal
målindikatorer har satts upp för uppföljningen av resultaten för
verksamheterna inom respektive nämnds ansvarsområde. Övergripande mål
2016 är:
Kunskapslyft för barn, unga, vuxna

En god lärmiljö för livslångt lärande som leder till att elever och studerande
fullföljer sina studier med goda resultat och därigenom får goda förutsättningar
för en positiv framtid, arbete och delaktighet i samhällslivet.
Kunskapslyft i arbetslivet

Att gotländsk arbetsmarknad har tillgång till kompetent arbetskraft. Utbildning,
lärande och arbetsmarknadsinsatser leder till att människor utvecklas, växer
och känner sig rustade för arbetslivet.
Lyckad integration

Utbildning, arbetsmarknads- och integrationsinsatser ska leda till att nyanlända
kommer in i gotländskt samhälls- och arbetslivet, där mångfald ses som en
tillgång.
Ekonomiperspektivet

Mål: ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.

GVN har ett prognostiserat resultat för helåret på 7,2 miljoner kronor 1. Den
största negativa avvikelsen från budget ligger hos Wisbygymnasiet norr: cirka 3,5 miljoner kronor. Detta till följd av ett halverat antal sökande till
naturvetenskapsprogrammet kommande läsår och att naturbruksprogrammet
har lågt elevtal. För att kunna driva naturbruksprogrammet utan förlust har
GVN en ramförstärkning på 1,5 miljoner kronor per år fram till 2018.
Prognosen om antal antagna elever till hösten gör att medlen inte räcker till.
1 Februari månads prognos för nämnden var ett resultat på 600 000 kronor. Differensen i
prognosresultatet beror på att det inte gått att uppskatta omfattningen av de återsökta
statsbidragen för nyanlända.
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Riksrekryterande sjöfartsutbildningen hade vid det preliminära gymnasievalet
endast tre sökande – samtliga från Gotland. Ett avtal finns med Rederi AB
Gotland som innebär att nämnden får kostnadstäckning för de
utbildningsplatser som inte blir besatta 2. För budgetåret 2015 kommer 600 000
kronor att betala ut i underskottsbidrag. Budgetdisciplin är prioriterad för
Wisbygymnasiet som helhet. Rektor på Wisbygymnasiet söder jobbar för att nå
ett nollresultat för helåret.
Det finns en osäkerhetsfaktor kring antalet elever som under läsåret kommer
att finnas inom gymnasiets språkintroduktion 3. Man har gått ifrån att ha cirka
45 nyanlända elever vid höstterminens start 2015 till att den 15 mars 2016 ha
149 inskrivna ungdomar. För närvarande finns det 74 nyanlända elever i
årskurs 9 i grundskolan som förväntas skrivas in till hösten. Därmed kan
antalet elever på språkintroduktion vid årets slut uppgå till 250, utifrån det
planeringsunderlag som finns. Att programmet utökats har inneburit
utmaningar i att rekrytera lärare och att få lokaler att räcka till.
I februari fastställde nämnden en fördelningsmodell gällande
schablonersättningen för personer med uppehållstillstånd (PUT) för år 2016.
Statsbidragen för nyanlända fördelas till de nämnder som har merkostnader för
mottagning, etablering och introduktion. Exempelvis merkostnader i den
pedagogiska verksamheten.
Kompetenscentrum Gotland prognosticerar ett resultat på en miljon kronor.
Nya statliga medel har tillförts yrkesvux för 48 utbilningsplatser (2,4 miljoner
kronor) dessutom medel för 15,8 utbildningsplatser (790 000 kronor) för
yrkesvux i kombination med svenska som andra språk. Medel för språkstöd
har sökts och beviljats av Skolverket: cirka en miljon kronor.
Gotlands folkhögskola prognosticerar ett resultat på 200 000 kronor och
kostnadsbilden är under kontroll. Omfattningen av verksamheten beräknas öka
ytterligare under året.
Med anledning av regionens ekonomiska läge så har regionstyrelsen beslutat
om ett resultatkrav på nämnderna. För GVN är avkastningskravet 2,5 miljoner
kronor för år 2016, vilket nämnden förväntas klara utifrån den positiva
prognosen.
Brukare/kundperspektiv
Mål: Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är
informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.

Inga brukarundersökningar har genomförts under det första kvartalet 2016.
I verksamhetsplanen för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 2016 har
fastslagits har det fastställts vilka verksamhetsmått som är viktiga att följa upp.
Nämnden har under delår 1 fastställt vilka gymnasieutbildningar som ska starta
för årskurs 1 läsåret 2016/17. Utbildningsutbudet omfattar 17 program och 27
inriktningar. Statistik från det preliminära valet till gymnasieskolan i februari
visade att 486 av de sökande sökte till Wisbygymnasiet medan 57 sökte till
Guteskolan. 66 gotländska elever har sökt gymnasieutbildning på annan ort,
2
3

12 utbildningsplatser är fastslagna av nämnden för årkurs 1 läsåret 2016/17.
Tillhör Wisbygymnasiet norr.
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medan inga elever från fastlandet sökt till den kommunala gymnasieskolan på
Gotland.
Sökandesiffrorna vid det preliminära gymnasievalets utgång i februari visade att
två högskoleförberedande program är särskilt populära:
samhällsvetenskapsprogrammet med 104 förstahandssökande och
ekonomiprogrammet med 65 förstahandssökande. Naturvetenskapsprogrammet tappade dock sökande mot tidigare år och hade 30 sökande, vilket
kan jämföras med 58 föregående år. Lägst söktryck bland yrkesprogrammen
hade riksrekryterande sjöfartsutbildningen med tre sökande – alla från
Gotland.
Byggnationen av gymnasieskolans nya Sävehus i Visby försenas med minst sex
veckor, har entreprenören har meddelat. Detta får konsekvenser för
inflyttningen i huset som förskjuts till efter sportlovet – det vill säga i början av
mars 2017.
Myndigheten för yrkeshögskolan gav i januari klartecken till starten av nya
yrkeshögskoleutbildningar på Gotland: drift- och underhållsteknik och
utbildning till vårdadministratör/medicinsk sekreterare Utbildningarna
kommer att starta till hösten på Kompetenscentrum Gotland.
Vårdadministratörsutbildningen kommer att ges på närdistans och
föreläsningar kommer att sändas via videolänk från Luleå och Östersund till de
studerande på Gotland. Rekrytering av studerande pågår.
Kompetenscentrum Gotland har ökade elevvolymer inom SFI och
vuxenutbildningen på gymnasial nivå (distans). Klassrumsundervisningen
minskar samtidigt.
I direkt anslutning till DUA-överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen
och Region Gotland (genom Kompetenscentrum Gotland) har ESF-projektet
UngKomp startat. Ett multikompetent team byggs nu upp som riktar sina
insatser mot målgruppen ungdomar mellan 16-24 år med ett utökat behov av
stöd för att ta sig vidare till studier och arbete. Förarbetet inför att etablera 15
traineeplatser har påbörjats - vilket också ingår som en del i DUAöverenskommelsen. Detta ger möjlighet för ungdomar 20-25 år har en
gymnasieutbildning, men är arbetslösa, att utbilda sig inom i första hand
omsorgssektorn.
Ett ESF-projekt kallat Språkpraktik i omsorgen har startat som omsätter cirka sex
miljoner kronor på tre år. Det operativa projektägarskapet ligger hos GVN
genom Kompetenscentrum Gotland. Projektet handlar om att ge nyanlända
praktik i omsorgen samtidigt som praktikanten får nödvändiga kunskaper i
svenska. Syftet är att stärka möjligheterna till en etablering på arbetsmarknaden
och därmed försörjning.
Processperspektiv
Mål: Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara
kommuner och landsting

Varje år framställer förvaltningen ett antal kvalitetsrapporter för att uppfylla
skollagens krav på kvalitetsuppföljning. Där redovisas verksamhetsmått, styrtal,
genomförda verksamhets- och elevenkäter, uppföljning av resultat,
elevnärvaro, sökandebilden till gymnasiet, tillgängligheten till
utbildningsplatser, fördelningen av elever på högskoleförberedande program,
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yrkesprogram samt introduktionsprogram m.m. Uppgifter om måluppfyllelse
som rör kvartal 1 kommer att behandlas i nämndens delårsrapport 2.
Arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet pågår. Förvaltningen
genomförde en analysvecka i början på året i samband med framtagandet av
verksamhetsplanen. Fokus finns bland annat på att utveckla analyser och
orsakssamband kring måluppfyllelse och resultat på gymnasiet, utveckla
uppföljningen av introduktionsprogrammen samt förbättra resultatredovisning
och analys för SFI, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.
SKL:s analysgrupp lämnade i januari en nulägesrapport till Region Gotland
med anledning av det allvarliga ekonomiska läget. Analysen innefattade en
genomlysning av bland annat gymnasieskolans kostnader, andel elever per
program, andel elever per lärare, jämförelsetal/betygspoäng osv. Gotland
jämfördes med riket, jämförbara kommuner samt turism- och
besöksnäringskommuner. Jämfört med Skolverkets riksprislista är den
budgeterade kostnaden för det samlade programutbudet på Gotland cirka 25
procent högre än i riket. Nämnden har stramat upp utbildningsutbudet –
senast gången i december 2015. Förvaltningen har även i uppdrag att närmare
utreda varför samhällsvetenskaps- respektive naturvetenskapsprogrammet 4 har
en stor avvikelse i sina kostnader i förhållande till riksprislistan 5 och ta fram
förslag till åtgärder för att minska kostnaden per elev. En översyn av lärarresurs
per elev är inplanerad.
Region Gotland har sökt och beviljats 262 386 kronor till
sommarundervisningen av nyanlända elever och elever i grundskolan eller
gymnasiet som riskerar att få ofullständiga betyg. Statsbidraget omfattar 200
elevveckor: 130 elevveckor för grundskolan och 70 elevveckor för
gymnasieskolan. Pengarna räcker till cirka 100 elever och 20 undervisande
lärare. I sammanhanget kan nämnas att det är mycket svårt för nyligen komna
nyanlända elever att nå kunskapsmålen i årskurs 9 och få behörighet till
gymnasiet. Detsamma gäller för elever som går språkintroduktion att ta sig
vidare till ett nationellt program på gymnasiet.
Skolverket valt ut Gotland som en av två pilotkommuner som kommer att få
stöd i arbetet med mottagandet av nyanlända elever i skolan under kommande
år. En arbetsgrupp har bildats.
Medarbetarperspektiv
Mål: Medarbetarna ledarna trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att
möta framtidens utmaningar

Upplevelsen bland skolledare och chefer är att medarbetare är engagerade och
trivs på sina arbetsplatser. Resultatet från föregående års medarbetarenkät har
resulterat i respektive verksamhet tagit fram handlingsplaner kring de områden
där man kunnat se brister. Generella förbättringsområden som har identifierats
handlar om arbetsbelastning både när det gäller medarbetare och skolledare.

4
5

Wisbygymnasiet söder
Grundbeloppet

5 (10)

Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen

Ärendenr GVN 2016/6

Region Gotland

Både Kompetenscentrum Gotland och Gotlands folkhögskola, som fått
utökad verksamhet, är på väg att ”skola in” flera medarbetare som nyligen
rekryterats. Detta påverkar arbetsbelastningen på arbetsplatserna.
Tidigare stoppaket och liggande resultatkrav är något som påverkar lärare i sin
vardag – både vad gäller förväntningar, handlingsutrymme och engagemang.
Inom språkintroduktion har det varit ett mycket ansträngt läge för både
medarbetare och elever. Detta med anledning av ett stort och relativt snabbt
inflöde av nya elever, brist på lokaler och på behörig personal.
Lärarlegitimationsreformen påverkar arbetet med tjänstefördelningen på
gymnasiet eftersom tillgång till legitimerad personal inom ämnesområdena
svenska som andraspråk och naturkunskap till viss del är begränsad.
Förvaltningen planerar särskilda insatser för att kunna rekrytera svårrekryterade
yrkesgrupper som lärare i matematik, språk, svenska som andraspråk,
specialpedagoger, SFI-lärare, vissa yrkeslärare och studie- och yrkesvägledare
samt chefer/skolledare.
Ny gymnasiechef har tillträtt 1 mars, som också är tillförordnad chef för
vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsavdelningen. Då en av Wisbygymnasiets
rektorer planerar att gå i pension under året, är en ersättningsrekrytering på
gång. En ny nämndsekreterare ska även tillsättas. En skolledare på gymnasiet
genomgår för närvarande den statliga rektorsutbildningen.
UAF är på gång med att rekrytera en ny omgång förstelärare bland annat till
gymnasieskolan och vuxenutbildningen, med tillträde i augusti. Statsbidrag har
sökts för detta hos Skolverket. Förstelärarna har särskilda tidsbegränsade
anställningsavtal.
Rektorerna är nöjda med hur förstelärarna hittills har bidragit till utvecklingen
beträffande till exempel det kollegiala lärandet . Förstelärarna har varit drivande
i olika utvecklingsarbeten bland annat inom IT undervisningen, utveckling av
APL (arbetsplatsförlagt lärande, ämnesutveckling på gymnasiet. Inom
vuxenutbildningen har förstelärarna, frutom att utveckla det kollegiala lärandet,
haft fokus på det pedagogiska ledarskapet och kompetensutveckling.
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3. Resultat för perioden, årsprognos och
investeringsprognos
Prognosen för helåret 2016 är ett positivt resultat på 7,2 miljoner kronor. I
dagsläget finns inga tecken på att prognosen kommer att förändras.
Gymnasieskolan prognostiserar ett samlat underskott på cirka -3,5 miljoner
kronor. Den interkommunala ersättningen och utbetalningarna till fristående
gymnasieskola redovisar tillsammans ett underskott på -1,3 miljoner kronor.
Gymnasiechefen inklusive IT och försörjning redovisar även ett negativt
resultat på -1,1 miljoner kronor. Detta inkluderar obudgeterade kostnader för
utflyttning ur lokaler på Wisbygymnasiet norr och inflyttning till
gymnasieskolans nya Sävehus på Solrosenområdet.
Det som väger upp balansen och slutligen generar ett överskott för nämnden
är Kompetenscentrum Gotland med ett positivt resultat på en miljon kronor,
rese- och inackorderingsersättning 150 000 kronor och politikerorganisation
med 50 000 kronor, folkhögskolan med 200 000 kronor och till sist
resursfördelningen med 11,7 miljoner kronor. I resursfördelningen ligger en
prognos om att 12,5 miljoner kronor kommer att återsökas som statsbidrag för
mottagandet av asylsökande studerande på introduktionsprogrammet,
språkintroduktion. Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Resultatrapport per den 31 mars 2016
Resultatrapport

Budget

Utfall

Intäkter

-48 698

-46 282

Personalkostnader

43 331

Lokalkostnader

14 982

Övriga kostnader
Summa

Resultat

Prognos

-2 415

13 940

42 849

481

-2 160

15 269

-287

0

60 471

57 921

2 550

-4 540

70 087

69 758

329

7 240

Exklusive kommunbidrag
Resultatrapport per den 31 mars 2015
Budget

Utfall

Intäkter

-49 396

-45 322

-4 074

-91

Personalkostnader

42 670

43 368

-697

-2 663

Lokalkostnader

15 228

15 840

-612

-141

Övriga kostnader

63 124

58 224

4 900

10 036

71 626

72 109

-483

7 141

Summa

Resultat

Bokslut*

Resultatrapport

*

Bokslut exklusive semesterlöneskuld 775 tkr samt kommunbidrag

Ovanstående tabeller visar periodens omslutningen januari-mars för åren 2016
och 2015. Nettokostnaden minskar för perioden med 2,4 miljoner kronor,
vilket motsvarar 3,2 procent. I jämförelse mellan åren ökar periodens resultat
från -483 000 kronor till 329 000 kronor.

Ärendenr GVN 2016/6

Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Jämförelse mellan resultatrapport år 2016 och år 2015
Intäkter

Ett högre utfall på intäkterna för år 2016 har sin förklaring i ett ökat
mottagande av nyanlända (personer med uppehållstillstånd) vilket har medfört
att schablonersättningen för perioden har ökat jämfört med föregående år
Personalkostnader

Utfallet beträffande personalkostnaderna för perioden har år 2016 minskat
med 519 000 kronor i jämförelse med samma period år 2015. Den reella
minskningen är än lägre om hänsyn tas till att löneuppräkningen för 2015 är
medräknade för årets period och de motsvarar cirka 593 000 kronor. I
avvikelsen för perioden ligger två stora kostnadsposter den ena är flytt av
stabspersonal från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och
utbildningsnämnden samt ökningen av personal vid integrationsenheten,
posterna tar netto ut varandra.
Lokalkostnader

För perioden är lokalkostnaderna lägre vilket förklaras av sänkta interna
kostnader drygt 500 000 kronor per år samt stabens (tidigare GVF) flytt från
hus 145 till Visborg 461 000 kronor är överfört till barn och
utbildningsnämnden. Lövsta landsbygdscentrum (som utgått från nämnden till
Gotland Grönt Centrum AB) hade ett utfall på drygt 170 000 kronor år 2015.
Övriga kostnader

Utfallet för perioden är lägre i jämförelse med föregående år. Det lägre utfallet
är 303 000 kronor för perioden. Utfallet för folkhögskolan var högre år 2015
än 2016. Situationen är omvänd vid Kompetenscentrum Gotland, där utfallet
var lägre år 2015 än 2016.
Investeringsprognos

Investeringarna genomförs i enlighet med plan och beslut, vilket innebär att
investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut. GVN har äskat om ett
tilläggsanslag från regionstyrelsen för investeringar i lärplattor med 600 000
kronor på grund av ett ökat mottagande av nyanlända. Dessa finns inte
redovisade i nedan tabell. Tabellen nedan avser perioden januari-mars.
Projekt-Namn
24500 IT-kringutrustning

Budget

Utfall

Resultat

925

0

925

24501 Återanskaffning

2 370

59

2 311

24508 Bygginv/verksamhetsanp

1 325

119

1 206

24511 Inventarier Sävehuset

5 000

300

4 700

9 620

478

9 142

Summa
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Ärendenr GVN 2016/6

Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

4. Analys av personalstatistik och
personalkostnad
Antal anställda i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tillsvidare
Viss tid
Totalt

2015-1130
1 704
211
1 915

2016-0229
1 694
205
1 899

Förändring

2016-02-29

Förändring

1 635,4
178,4
1 813,8

-7,8
-10,2
-18,0

-10
-6
-16

Antal årsarbetare

Tillsvidare
Viss tid
Totalt

2015-1130
1 643,2
188,6
1 831,8

Noteras att statistik per respektive nämnds ansvarsområden saknas för 2016.
Personalkostnad

Personalkostnadsutvecklingen är proportionerlig i förhållande till minskningen
av antalet anställda. (Se kommentarer under ekonomiavsnittet.)
Sjuktal
Per 12 mån
GVN
Män
Kvinnor
Totalt
UAF
Män
Kvinnor
Totalt

2015-0228

2016-0229

Förändring

3,39 %
3,74 %
3,59 %

5,70 %
7,19 %
6,66 %

2,31
3,45
3,07

Saknas
Saknas
Saknas

4,25 %
7,69 %
6,96 %

-

Analys av sjuktal på förvaltningsnivå

Sjuktalet har ökat i förhållande till motsvarande period 2015, vilket följer
utvecklingen för samtliga förvaltningar i regionen, utom ledningskontoret.
Faktaunderlag som förklarar detta saknas. Yttre gemensamma faktorer som
kan haft betydelse är den ökade arbetsbelastning som mottagandet av
nyanlända inneburit då resurser för detta saknats initialt samt
anställningsstoppet som infördes under våren 2015. Det senare har haft som
effekt att den egna personalen inom flera områden fått täcka upp vid vakanser i
större utsträckning än normalt, vilket troligen påverkat arbetsbelastningen.
Analys av sjuktal på avdelningsnivå (verksamhetsnivå)

Inom GVN:s ansvarsområde är det åldersgruppen 30–34 år som har det högsta
sjuktalet: 28,61 procent. Det handlar dock om ett fåtal medarbetare och varje
enskilt sjukfall får större betydelse för det relativa talet.
Åtgärder och strategier framåt

För att definiera behov av åtgärder, både på individnivå (kort sikt) och på
strukturell nivå (längre sikt), har förvaltningen uppdragit år
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Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen

Ärendenr GVN 2016/6

Region Gotland

serviceförvaltningens HR-avdelning att under 2016 genomföra uppföljningar
av sjukfrånvaron med varje ansvarig chef. Uppföljningen ska gälla samtliga
medarbetare som har eller har haft sjukfrånvaro under en definierad period. I
uppdraget till SF ingår även en kartläggning av aktiviteter inom området för det
systematiska arbetsmiljöområdet, i syfte att definiera förbättringsområden men
också som ett sätt att stärka kompetensen hos chefskåren inom
arbetsmiljöområdet.
Med anledning av Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och
social arbetsmiljö, där mer detaljerade krav ställs på arbetsgivarens systematiska
arbetsmiljöarbete, kommer också modellen/mallen för medarbetasamtal inom
Region Gotland att anpassas. Det innebär en förbättrad systematik på
individnivå för att hitta riskfaktorer i syfte att förebygga ohälsa.
Anders Jolby, utbildningsdirektör

Saga Carlgren (V), ordförande,
gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
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Utbildnings‐ och arbetslivsförvaltningen
Gymnasie‐ och vuxenutbildningsnämnden

Bilaga
delårsrapport 1
2016

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Prognoser per avdelning och skolform, tkr
År 2016
TOTALT

FEBR DELÅR 1 APRIL MAJ DELÅR 2 SEPT OKT
600
7 240
0
0
0
0
0

AVD OCH SKOLFORMER

-750

150

0

0

50

-

-

-

-

-

-750

-1 100

-

-

-

-

-

Kompetenscentrum Gotland

0

1 000

-

-

-

-

-

Folkhögskolan

0

200

-

-

-

-

-

1 350

7 090

0

Antagning, interkom. ers.

400

-1 290

-

-

-

-

-

Inack- och reseersättning

0

150

-

-

-

-

-

-300

-3 500

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

1 250

11 730

-

-

-

-

-

Ordförande
Gymnasiechef/vuxchef

GYMNASIESKOLOR

Wisbygymnasiet norr
Wisbygymnasiet söder
Resursfördelning
Not

Exkluderar semesterlöneskuldförändring

0

0

0

0

0

0

0

0
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Delårsrapport 1
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen
2016‐04‐13

Gymnasiechef/tf vuxenutbildningschef
IT och försörjning

Lena Nordström
Rolf Andersson

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån
styrkortsperspektiven

Här redovisas viktiga inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar resultatet. Även
väsentliga avvikelser mot måluppfyllelsen i nämndens styrkort ska kommenteras.
1. Brukare/kunder – i brukarperspektivet ska belysas i vilken mån brukarna/kunderna får tjänster av
god kvalitet (elevnöjdhet och studieavbrott), tillgängligheten (utbildningarna matchar de behov som finns
– söktryck och antagning), tillgången till information, om våra brukare/kunder upplever att de är delaktiga
(elevinflytande) och blir respektfullt bemötta.
2. Ekonomi – i ekonomiperspektivet ska belysas faktorer som kan påverka årets ekonomiska resultat.
Beskriv kortfattat hur resurserna använts och vilka åtgärder som vidtagits för att nå ett positivt resultat.
3. Medarbetare och ledare – i perspektivet ska ges en bild av om medarbetare och ledare trivs, tar
ansvar och utvecklas. Berätta t.ex. om personalflöden, kompetensutveckling, arbetsmiljö, sjuktal och
förbättringsarbete som sker utifrån exempelvis resultat i medarbetarenkät.
4. Processer – perspektivet ska belysa i vilken mån processerna är effektiva – det vill säga i vilken
utsträckning undervisningen har bidragit till måluppfyllelsen, om elevnärvaron håller sig inom givna ramar
samt om kostnaderna för undervisning är i nivå med jämförbara kommuner och landsting m.m. Berätta
exempelvis om elevflöden, studieresultat och utvecklingsarbeten.
5. Samhälle – beskriv t.ex. omvärldsfaktorer som påverkar resultatet.
Nämndens styrkort återfinns på: http://www.gotland.se/56068

Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i årsbokslut 2015

2. Ekonomi Mål: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Delårsrapport 1 Gymnasiechef/tf vuxenutbildningschef
Avser ansvar 7240, 7103 samt 7104


Ansvar 7240 redovisar en negativ prognos på -43 tkr, beror bland annat på dubbla
personalkostnader för nytillträdd och avgående avdelningschef.



Ansvar 7103 redovisar en positiv prognos på 257 tkr, tilläggsbelopp 290 tkr, buffert
250 tkr, övrigt 82 samt en avvikelse för övertalighet -365 tkr.

Delårsrapport 1 IT och försörjning


Ansvar 7106 avvikelse negativ återflytt -1 000 tkr



Ansvar 7109 -300 merkostnader personal.

Summa -1 086 tkr, avrundas -1 100 tkr
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

Sida 1 (3)

Delårsrapport 1
Utbildnings‐ och arbetslivsförvaltningen
Mars 2016

Kompetenscentrum Gotland

Bo Kristiansson

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån
styrkortsperspektiven

Här redovisas viktiga inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar resultatet. Även
väsentliga avvikelser mot måluppfyllelsen i nämndens styrkort ska kommenteras.
1. Brukare/kunder – i brukarperspektivet ska belysas i vilken mån brukarna/kunderna får tjänster av
god kvalitet (elevnöjdhet och studieavbrott), tillgängligheten (utbildningarna matchar de behov som finns
– söktryck och antagning), tillgången till information, om våra brukare/kunder upplever att de är delaktiga
(elevinflytande) och blir respektfullt bemötta.
2. Ekonomi – i ekonomiperspektivet ska belysas faktorer som kan påverka årets ekonomiska resultat.
Beskriv kortfattat hur resurserna använts och vilka åtgärder som vidtagits för att nå ett positivt resultat.
3. Medarbetare och ledare – i perspektivet ska ges en bild av om medarbetare och ledare trivs, tar
ansvar och utvecklas. Berätta t.ex. om personalflöden, kompetensutveckling, arbetsmiljö, sjuktal och
förbättringsarbete som sker utifrån exempelvis resultat i medarbetarenkät.
4. Processer – perspektivet ska belysa i vilken mån processerna är effektiva – det vill säga i vilken
utsträckning undervisningen har bidragit till måluppfyllelsen, om elevnärvaron håller sig inom givna ramar
samt om kostnaderna för undervisning är i nivå med jämförbara kommuner och landsting m.m. Berätta
exempelvis om elevflöden, studieresultat och utvecklingsarbeten.
5. Samhälle – beskriv t.ex. omvärldsfaktorer som påverkar resultatet.
Nämndens styrkort återfinns på: http://www.gotland.se/56068

Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i årsbokslut 2016

1. Brukare/kunder Mål: Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är
informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.

Delårsrapport 1
Ny målgrupp; asylsökande barn och ungdomar som ska skrivas in i gotländska skolan. Har
fungerat väl!
I och med bosättningslagen 160301 utökas vår målgrupp med anvisade personer drastiskt.
UngKomp (inom ramen för DUA), extratjänster, trainee är nya koncept som ska arbetas in i
verksamheten.
Fortsatt ökad volym avseende Sfi och vuxenutbildning på gymnasial nivå – distans. Fortsatt
minskning på klassrumsundervisning.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

2. Ekonomi Mål: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Delårsrapport 1
God balans i ekonomin. Ett stort ESF projekt påbörjat som genererar ca 6 MSEK på tre år.
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Delårsrapport 1
Utbildnings‐ och arbetslivsförvaltningen
Mars 2016

Nya medel för yrkesvux med språkstöd har sökts och beviljats av Skolverket, ca 1 MSEK.
Prognosvärde f n för hela året är ett överskott på 1 MSEK

Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

3. Medarbetare & ledare Mål: Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och
utvecklas för att möta framtidens utmaningar.
Delårsrapport 1
Stor belastning på personal beroende på en mängd nyrekryteringar och nya uppdrag.
Ledningen kommer tillsammans med skyddsombud och fackliga organisationer att göra en
nulägesbeskrivning i samband med samverkansmöte i april.
Ökad sjukskrivning (både korta sjukskrivningar kopplat till ”förkylningar etc” samt
långtidssjukskrivningar)
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

4. Processer Mål: processer ger resultat av god kvalitet till kostnad i nivå med jämförbara
kommuner och landsting.
Delårsrapport 1
Vi kan inte bedöma målet då vi inte i nuläget a) inte kan bedöma god kvalitet i jämförelse
med jämförbara landsting och kommuner b) inte heller har resurser för att mäta detta mål.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

5. Samhälle Mål: Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke.
Delårsrapport 1
Vi upplever att vi bidrar till detta genom ett transpareant och kommunikativt förhållningssätt
inom och utanför organisationen. Vi arbetar aktivt för att rekrytera potentiell personal både
från Gotland och fastlandet.
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Delårsrapport 1
Utbildnings‐ och arbetslivsförvaltningen
Mars 2016

Folkhögskolan

Thomas Nilsson

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån
styrkortsperspektiven

Här redovisas viktiga inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar resultatet. Även
väsentliga avvikelser mot måluppfyllelsen i nämndens styrkort ska kommenteras.
1. Brukare/kunder – i brukarperspektivet ska belysas i vilken mån brukarna/kunderna får tjänster av
god kvalitet (elevnöjdhet och studieavbrott), tillgängligheten (utbildningarna matchar de behov som finns
– söktryck och antagning), tillgången till information, om våra brukare/kunder upplever att de är delaktiga
(elevinflytande) och blir respektfullt bemötta.
2. Ekonomi – i ekonomiperspektivet ska belysas faktorer som kan påverka årets ekonomiska resultat.
Beskriv kortfattat hur resurserna använts och vilka åtgärder som vidtagits för att nå ett positivt resultat.
3. Medarbetare och ledare – i perspektivet ska ges en bild av om medarbetare och ledare trivs, tar
ansvar och utvecklas. Berätta t.ex. om personalflöden, kompetensutveckling, arbetsmiljö, sjuktal och
förbättringsarbete som sker utifrån exempelvis resultat i medarbetarenkät.
4. Processer – perspektivet ska belysa i vilken mån processerna är effektiva – det vill säga i vilken
utsträckning undervisningen har bidragit till måluppfyllelsen, om elevnärvaron håller sig inom givna ramar
samt om kostnaderna för undervisning är i nivå med jämförbara kommuner och landsting m.m. Berätta
exempelvis om elevflöden, studieresultat och utvecklingsarbeten.
5. Samhälle – beskriv t.ex. omvärldsfaktorer som påverkar resultatet.
Nämndens styrkort återfinns på: http://www.gotland.se/56068

Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i årsbokslut 2016

1. Brukare/kunder Mål: Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är
informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.

Delårsrapport 1 Studerandeenkäter genomförs varje termin. I hösten mätning, 2015,
redovisar deltagarna en god nöjdhet med skolans tjänster, som t ex, 94% av de som bor på
skolans internat svarar att de trivs på internatet. Det totala indexet gällande trivsel och miljö
är 79, vilket är något lägre än förra årets värde.
Det totala indexet för delaktighet och inflytande är 74, vilket även det ligger lite lägre än
förra årets 79.
Det totala indexet för kurs och lärande får värdet 72, förra årets värde 78.

Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

2. Ekonomi Mål: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Delårsrapport 1 Folkhögskolans ekonomi är i balans och kostnadsbilden är under kontroll. Ett
flertal nya verksamheter har startat eller planeras under året vilka inte varit budgeterade.
Dessa verksamheter genererar ökade statsbidrag, ca 400 tkr, men ökad verksamhet innebär
också ökade kostnader, ca 200 tkr under personalkostnader, på helårsbasis.
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Delårsrapport 1
Utbildnings‐ och arbetslivsförvaltningen
Mars 2016

Prognosen på helår ser ut att bli ett mindre överskott motsvarande ca 200 tkr, men så här
tidigt på året är prognosen naturligtvis osäker.

Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

3. Medarbetare & ledare Mål: Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och
utvecklas för att möta framtidens utmaningar.
Delårsrapport 1 Resultaten i medarbetarenkäten visade på mycket nöjda medarbetare på
folkhögskolan. Arbete med handlingsplan och uppföljning är genomförd. Flera nya
medarbetare har rekryterats till Folkhögskolan. Den utökade verksamheten med etablering
och SFI har gått att försörja med nyrekryteringar. Omfattningen av verksamheten beräknas
öka ytterligare under året.

Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

4. Processer Mål: processer ger resultat av god kvalitet till kostnad i nivå med jämförbara
kommuner och landsting.
Delårsrapport 1 Gotlands folkhögskola ligger väl till i en jämförelse med riket gällande
kostnader och kvalitet. Gotlands folkhögskola producerar verksamhet och utbildningar i
större omfattning än vad statsbidraget ger utrymme till.

Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

5. Samhälle Mål: Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke.
Delårsrapport 1 Gotlands folkhögskola rekryterar nationellt och är beroende av ett starkt
varumärke och bidrar till att göra Gotland känt runt om i landet. Ungefär 50% av de
studerande kommer från fastlandet, en del skriver sig på ön vilket naturligtvis bidrar till
tillväxten.
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Delårsrapport 1
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen
2016‐04‐13

Antagning interkommunal ersättning
Resursfördelning

Chris Schlemlein-Wenell
Lena Nordström/Jimmy söderström

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån
styrkortsperspektiven

Här redovisas viktiga inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar resultatet. Även
väsentliga avvikelser mot måluppfyllelsen i nämndens styrkort ska kommenteras.
1. Brukare/kunder – i brukarperspektivet ska belysas i vilken mån brukarna/kunderna får tjänster av
god kvalitet (elevnöjdhet och studieavbrott), tillgängligheten (utbildningarna matchar de behov som finns
– söktryck och antagning), tillgången till information, om våra brukare/kunder upplever att de är delaktiga
(elevinflytande) och blir respektfullt bemötta.
2. Ekonomi – i ekonomiperspektivet ska belysas faktorer som kan påverka årets ekonomiska resultat.
Beskriv kortfattat hur resurserna använts och vilka åtgärder som vidtagits för att nå ett positivt resultat.
3. Medarbetare och ledare – i perspektivet ska ges en bild av om medarbetare och ledare trivs, tar
ansvar och utvecklas. Berätta t.ex. om personalflöden, kompetensutveckling, arbetsmiljö, sjuktal och
förbättringsarbete som sker utifrån exempelvis resultat i medarbetarenkät.
4. Processer – perspektivet ska belysa i vilken mån processerna är effektiva – det vill säga i vilken
utsträckning undervisningen har bidragit till måluppfyllelsen, om elevnärvaron håller sig inom givna ramar
samt om kostnaderna för undervisning är i nivå med jämförbara kommuner och landsting m.m. Berätta
exempelvis om elevflöden, studieresultat och utvecklingsarbeten.
5. Samhälle – beskriv t.ex. omvärldsfaktorer som påverkar resultatet.
Nämndens styrkort återfinns på: http://www.gotland.se/56068

Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i årsbokslut 2015

2. Ekonomi Mål: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Delårsrapport 1 Antagning interkommunalersättning
Intäkter


Prognos: två elever färre än budget -261 tkr

Kostnader


Fristående gymnasieskola egna kommunen -332, fler elever än budget.



Fristående gymnasieskola i annan kommun, färre elever än beräknat 657 tkr samt
kompensation till Donnergymnasiet för år 2012 påverkar resultatet med -702 tkr.



Kommunal skola annan kommun -594 tkr, fler elever än budget.



Introduktionsprogram (IMSPR) 24 elever, asyl, differens mellan utbetalt belopp och
återsökt blir -56 tkr

Summa -1 288 tkr
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Delårsrapport 1 Resursfördelning
Kostnader, tkr
Utfall hittills
Prognos 9 månader
Periodisering "asyl vt 15"
Ökade kostnader språkintroduktion (WGN)
Ökade kostnader språkintroduktion (fristående)
Ökade måltidskostnader språkintroduktion
Ökade kostnader IT-stöd (1 tjänst from maj)
Periodisering lärplattor till år 2017
Summa Kostnader

30 139
91 242
545
1 500
240
362
310
600
124 938

Budget och Intäkter, tkr
Budget
Återsökta statsbidrag prognos
Elevintäkter WGN, "tappar elever"
Elevintäkter WGS, "tappar elever"
Summa intäkter

121 638
12 500
2 225
300
136 663

Prognos differens

11 725

Resursfördelning exklusive statsbidrag
Prognos, nuvarande antal elever
Elevintäkter WGN
Elevintäkter WGS
Summa

257
2 225
300
2 782

Summa 11 725 tkr, inkl förstärkning med 1 500 tkr, naturbruk
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Wisbygymnasiet norr

Bo Eriksson, rektor

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån
styrkortsperspektiven

Här redovisas viktiga inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar resultatet. Även
väsentliga avvikelser mot måluppfyllelsen i nämndens styrkort ska kommenteras.
1. Brukare/kunder – i brukarperspektivet ska belysas i vilken mån brukarna/kunderna får tjänster av
god kvalitet (elevnöjdhet och studieavbrott), tillgängligheten (utbildningarna matchar de behov som finns
– söktryck och antagning), tillgången till information, om våra brukare/kunder upplever att de är delaktiga
(elevinflytande) och blir respektfullt bemötta.
2. Ekonomi – i ekonomiperspektivet ska belysas faktorer som kan påverka årets ekonomiska resultat.
Beskriv kortfattat hur resurserna använts och vilka åtgärder som vidtagits för att nå ett positivt resultat.
3. Medarbetare och ledare – i perspektivet ska ges en bild av om medarbetare och ledare trivs, tar
ansvar och utvecklas. Berätta t.ex. om personalflöden, kompetensutveckling, arbetsmiljö, sjuktal och
förbättringsarbete som sker utifrån exempelvis resultat i medarbetarenkät.
4. Processer – perspektivet ska belysa i vilken mån processerna är effektiva – det vill säga i vilken
utsträckning undervisningen har bidragit till måluppfyllelsen, om elevnärvaron håller sig inom givna ramar
samt om kostnaderna för undervisning är i nivå med jämförbara kommuner och landsting m.m. Berätta
exempelvis om elevflöden, studieresultat och utvecklingsarbeten.
5. Samhälle – beskriv t.ex. omvärldsfaktorer som påverkar resultatet.
Nämndens styrkort återfinns på: http://www.gotland.se/56068

Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i årsbokslut 2016

1. Brukare/kunder Mål: Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är
informerade, delaktiga och respektfullt bemötta

Delårsrapport 1
Arbetet med omorganisera de tidigare tre gymnasieskolorna till en stor skola pågår
fortfarande.
Ombyggnation av Sävehuset innebär en väntan på lokaler samt planering för flytt från
norrområdet
Söktrycket till vissa program minskar, t.ex. fordons- och transportprogrammet, sjöfart och
naturvetenskapsprogrammet. Vikande elevunderlag men även ett svagare intresse för dessa
utbildningar.
Wisbygymnasiet arbetar med att utveckla elevernas delaktighet, utanför undervisningen
genom att arbeta med Trygghetsgrupp, arbetsgrupper inför skolstartsdagar, skolavslutning
samt elevskyddsombud
Det har under höstterminen-15 varit ett stort inflöde av elever till språkintroduktion och i dag
finns det 150 elever inskrivna (att jämföra med 45 i aug/sept).
Stora svårigheter med att organisera detta på ett bra sätt för eleverna i.o.m. att tillgången
till lokaler är begränsad och att flexibiliteten är minimal inom gymnasiet i övrigt. Detta är en
stor påfrestning på hela gymnasieorganisationen, när det gäller lokaler.

Delårsrapport 2
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Period 3 (september – december)

2. Ekonomi Mål: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Delårsrapport 1
Ekonomin är helt beroende av att elevantalet är tillräckligt stort på varje program.
Elevminskningar på ett enstaka program påverkar budgeten negativt direkt, samtidigt som
personalkostnaden endast kan minskas marginellt och på sikt. Vid den preliminära
ansökningen till gymnasieskolan visade det sig att fordons- och transportprogrammet (FT)
har få ansökningar inför läsåret 16/17. Det finns här även ett beslut att avveckla inriktning
transport.
Endast 30 sökande till 60 platser inom naturvetenskapsprogrammet (2015 var det 57
sökande). Utöver detta har WGN ett lågt elevantal inom naturvetenskapsprogrammet och
naturbruksprogrammet att ta hänsyn till. Beslut av GVN 2104 innebar tre år med små
grupper vilket ger ett preliminärt minus på ca 2,5 mkr/år (se tidigare delårsrapporter ht14)
Sjöfart har endast 3 sökande (i nuläget) till 12 platser i åk1.
Prognosen för WGN 2016 blir -3,5 mkr. Det återstår att beräkna och redovisa
språkintroduktion som är svår att prognostisera. I nuläget ca 150 elever men preliminärt
räknar vi med 90 st elever från grundskolan till gymnasiet ht16. Detta är också siffror innan
tjänstefördelning är fastställd.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

3. Medarbetare & ledare Mål: Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och
utvecklas för att möta framtidens utmaningar.

Delårsrapport 1
Elevminskningar innebär viss personalrotation och viss övertalighet. En del pensionsavgångar
men det finns även ett rekryteringsbehov inom bl.a. svenska som andraspråk SvA),
specialpedagog och vägledning
Lärarlegitimationsreformen påverkar arbetet med tjänstefördelningen eftersom det till viss
del är begränsad tillgång av legitimerad personal inom bl.a. SvA och naturkunskap
Inom språkintroduktion har det varit ett mycket ansträngt läge för personal och elever. Detta
med anledning följande; stort och relativt snabbt inflöde av elever, brist på lokaler och på
behörig personal. Leder tyvärr till att ett stort engagemang blir till missnöje för både elever
och personal
Lärarna känner sig i dag relativt hårt belastade och begränsade. En del i detta är
stoppaket/besparingar eftersom det påverkar deras vardag väldigt mycket. Undervisning,
kompetensutveckling, vikarier, trivsel, etc. I medarbetarenkäten ser vi höga siffror på den
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delen att lärarna inte anser sig ”hinna med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid”.
Under ht15 har WGN haft ett antal sjukskrivningar av varierande sort. Det har varit lärare
som fått samtalshjälp p.g.a. svårigheter med gränsdragningar och känt sig överbelastade.
Utifrån medarbetarenkäten är en gemensam handlingsplan framtagen för Wisbygymnasiet.

Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

4. Processer Mål: processer ger resultat av god kvalitet till kostnad i nivå med jämförbara
kommuner och landsting.
Delårsrapport 1
Vi har under läsåret arbetat mycket med kollegialt lärande inom bl.a. IT inom
undervisningen, APL-utveckling, ämnesutveckling
Har även genomfört utbildning inom grundläggande brandskydd och HLR för all personal
Förstelärarna har arbetat med olika uppdrag bl.a. APL-utveckling, handledning av nyanställda
och till viss del kollegial handledning
Till läsåret 16/17 behöver vi dock förstärka elevernas IT-utbildning något. (Varför?)
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

5. Samhälle Mål: Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke.
Delårsrapport 1
Elevunderlaget är fortsatt lågt en lång tid framöver och vi ser svårigheter med att bibehålla
kvaliteten samtidigt som de ekonomiska ramarna minskar
Viktigt att inom den nya förvaltningen UAF, satsa på att stärka det utbud som finns inom
gymnasiet samt utveckla samarbetet mellan gymnasieskolan och grundskolan när det gäller
elevernas val till gymnasiet (minska antalet ”felval”). Ämnesutveckling och samarbete för att
påverka och underlätta övergången mellan gymnasieskola och grundskola
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)
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Wisbygymnasiet söder

Charlotte Lilja

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån
styrkortsperspektiven

Här redovisas viktiga inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar resultatet. Även
väsentliga avvikelser mot måluppfyllelsen i nämndens styrkort ska kommenteras.
1. Brukare/kunder – i brukarperspektivet ska belysas i vilken mån brukarna/kunderna får tjänster av
god kvalitet (elevnöjdhet och studieavbrott), tillgängligheten (utbildningarna matchar de behov som finns
– söktryck och antagning), tillgången till information, om våra brukare/kunder upplever att de är delaktiga
(elevinflytande) och blir respektfullt bemötta.
2. Ekonomi – i ekonomiperspektivet ska belysas faktorer som kan påverka årets ekonomiska resultat.
Beskriv kortfattat hur resurserna använts och vilka åtgärder som vidtagits för att nå ett positivt resultat.
3. Medarbetare och ledare – i perspektivet ska ges en bild av om medarbetare och ledare trivs, tar
ansvar och utvecklas. Berätta t.ex. om personalflöden, kompetensutveckling, arbetsmiljö, sjuktal och
förbättringsarbete som sker utifrån exempelvis resultat i medarbetarenkät.
4. Processer – perspektivet ska belysa i vilken mån processerna är effektiva – det vill säga i vilken
utsträckning undervisningen har bidragit till måluppfyllelsen, om elevnärvaron håller sig inom givna ramar
samt om kostnaderna för undervisning är i nivå med jämförbara kommuner och landsting m.m. Berätta
exempelvis om elevflöden, studieresultat och utvecklingsarbeten.
5. Samhälle – beskriv t.ex. omvärldsfaktorer som påverkar resultatet.
Nämndens styrkort återfinns på: http://www.gotland.se/56068

Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i årsbokslut 2015

1. Brukare/kunder Mål: Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är
informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.

Delårsrapport 1
Vi har fått de preliminära siffrorna för antagningen till ht 2016. Estetiska programmet
inriktning musik får helt oväntat endast 5 sökande i första hand. Övriga program följer i stort
sett planerad organisation.
Trots omfattande stöd och hjälp till elever i behov av detta tappar vi elever. I snitt är det ca
2 elever/program eller ca 2 %, som avslutat sina studier i förtid under läsåret 2015/2016.
Flera av dem återkommer säkert till nästa år när de sökt om till ett nytt program.
Det pågår en analys av elevenkäten från i höstas. Skolledning håller på att ta fram en
handlingsplan utifrån fördjupad analys av enkäten.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

2. Ekonomi Mål: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Delårsrapport 1
Elevminskningar innebär också mycket pengar. Sju elever på estetiska programmets
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inriktning musik innebär på helåret drygt 500 tkr. Tillsammans med övriga avhopp räknar vi
med förlorad intäkt på 1100 tkr för året 2016. Vi har budgeterat för elevminskningar, men de
sju eleverna som saknas för estetiska programmet musik var oväntat, med tanke på att
inriktningen historiskt sett alltid varit populär och haft fler sökande än platser. Jag räknar
dock med att ändå kunna hålla budget, genom att minska lärarresursen till ht 16.
Driftsbudgetarna för program och ämnen kan än så länge inte visa en rättvis prognos,
eftersom program- och ämnesansvariga så här års ännu inte gjort några större
läromedelsbeställningar. I den linjära prognosen ser det ut som om det skulle bli ett stort
överskott, men det beror alltså på att de stora beställningarna inte görs förrän vid
terminsslut.

Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

3. Medarbetare & ledare Mål: Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och
utvecklas för att möta framtidens utmaningar.

Delårsrapport 1
Arbetet med att sammanföra de tre gymnasieskolorna till en fortgår. Det tar tid att skapa en
gemensam kultur. Wisbygymnasiet söder är på god väg i det arbetet. Medarbetarenkäten
visar att lärare och övrig personal är engagerade i sitt arbete, men känner att
arbetsbelastningen är stor. Detta gäller i hög grad även skolledningen. Som en besparing har
Wisbygymnasiet söder inte återbesatt en bitr rektorstjänst sedan 1 januari, vilket gör att
varje skolledare fått ett större ansvarsområde och fler underställda.
Personalen är trogen skolan och det är få som byter arbetsplats.
Vi fortsätter vår interna utbildning i IT och kollegialt lärande under hela VT16. Detta är
viktigt för att få en positiv utveckling av skolan och även för att få ut mesta möjliga av att
varje elev har sin egen dator. Nätet har tidvis varit instabilt vilket försvårar lärarnas arbete.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

4. Processer Mål: processer ger resultat av god kvalitet till kostnad i nivå med jämförbara
kommuner och landsting.
Delårsrapport 1
Vi ser ett ökat antal elever som har särskilda behov. Det finns inga alternativ till att gå i
gymnasiet och det ställer höga krav på lärare och övrig personal. Vi har under en följd av år
arbetat för att minska frånvaroanmälningarna, elever erbjuds stöd och samtal, men
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resultatet blir inte det önskade i form av ökad närvaro i skolan. Ändå kan man, i ljuset av att
det är allt fler elever med särskilda behov, dra slutsatsen att arbetet ger resultat.
Vi har mycket god hjälp av specialpedagoger och speciallärare, som alla är överhopade med
arbete.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

5. Samhälle Mål: Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke.
Delårsrapport 1
Samtidigt som elevunderlaget är lägre och vi fortfarande har behov av fler sökande till våra
program har vi fått ett stort tillskott av ungdomar genom de nyanlända. Dessa hör
organisatoriskt till Wisbygymnasiet norr, men undervisningen sker på Wisbygymnasiet söder.
Ett arbete pågår med olika typer av projekt för att integrera dessa ungdomar med övriga
gymnasieungdomar.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)
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1. Inledning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens (UAF) uppdrag är att erbjuda en god, likvärdig
och hälsofrämjande lärmiljö med verksamheter av hög kvalitet som främjar alla barns, elevers, studerandes och deltagares positiva utveckling och lärande - kort sagt: vi skapar förutsättningar för att alla ska få möjlighet att lyckas.
2016 är ett år då vi bygger upp samarbeten och strukturer som stödjer och underlättar
uppdraget. I väntan på det nya koncernstyrkortet ska denna verksamhetsplan peka ut riktningen för arbetet och utgöra underlag för planeringen och uppföljning av förvaltningens
verksamhet. Verksamhetsplanen riktar sig till chefer och medarbetare i första hand och
syftet är att tydliggöra vad huvudmannen vill uppnå under året. Verksamhetsplanen utgör
tillsammans med budgeten ramarna för verksamhetsåret 2016.
Verksamhetsplanen beslutas av de båda nämnderna och ersätter deras tidigare styrkort.
Utvecklingsområdena för året är framtagna i en gemensam analys av politiker, förvaltningsledningen och de olika avdelningarna utifrån underlag som:
• Slutsatser av analyser av resultat i måttband, kvalitetsrapporter samt månads- och
delårsrapportering
• Lagstiftning, t ex skollag och nationella styrdokument
• KKIK – SKL:s redovisning av kommunernas kvalitet i korthet
• Region Gotlands styrdokument (länk)
• Majoritetens avsiktsförklaring (länk)
• Av nämnderna givna politiska uppdrag
2016 är det första året med den nya förvaltningen och med en förvaltningsövergripande
verksamhetsplan, varför det är angeläget att dra lärdomar av processen inför det fortsatta
arbetet.

2. Detta vill vi uppnå – våra övergripande mål
Kunskapslyft för barn, unga, vuxna

En god lärmiljö för livslångt lärande som leder till att elever och studerande fullföljer sina
studier med goda resultat och därigenom får goda förutsättningar för en positiv framtid,
arbete och delaktighet i samhällslivet.

Kunskapslyft i arbetslivet

Att gotländsk arbetsmarknad har tillgång till kompetent arbetskraft. Utbildning, lärande och
arbetsmarknadsinsatser leder till att människor utvecklas, växer och känner sig rustade för
arbetslivet.

Lyckad integration

Utbildning, arbetsmarknads- och integrationsinsatser ska leda till att nyanlända kommer in i
gotländskt samhälls- och arbetslivet, där mångfald ses som en tillgång.
Detta ska ske i balans med perspektiven:
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Medarbetare och ledare

Medarbetare och ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar

Processer

Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och
landsting

Ekonomi

Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv

2.1 Uppföljning

Dessa målområden kommer förvaltningen att följa upp och rapportera om till respektive
nämnd. Hur uppföljning kommer att genomföras finns att läsa under rubriken Hur vet vi att
vi är på rätt väg, sid 8.

3. Organisation

UAF bildades den 1 januari 2016. Bilden nedan beskriver förvaltningen och proportionerna
mellan verksamheterna.
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4. Styrmodell
Den nya organisationen består av nio avdelningar:

Förvaltningen har tre chefsnivåer: förvaltningschef, avdelningschefer och enhetschefer/rektorer/förskolechefer. Tre viktiga styrprinciper 1 har lyfts fram i samband med
bildandet av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen:
-

Den nya organisationen ska präglas av tydlighet i ansvar och roller, mandat och
verksamhetsområden
Den nya organisationen ska präglas av ett strategiskt tanke- och arbetssätt för att
främja barn, elevers, deltagares och brukares utveckling
Den nya organisationen ska utgå från verksamheternas uppdrag

För att styrkedjan ska kunna hänga ihop, från huvudman till förskolechef/rektor/enhetschef och vidare till medarbetare och undervisningssituationen finns
olika forum för dialog och beslut: nämnder, förvaltningsledningsgrupp, ledningsgrupper på
avdelnings- och enhetsnivå samt möten mellan chef och medarbetare som exempelvis
medarbetarsamtal. För varje nivå i styrkedjan ska arbetsplatsträffar och samverkansgrupper
utgöra forum för dialog, delaktighet och lärande.

4.1 Statlig styrning

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

främja alla barns och elevers personliga utveckling och lärande samt främja en
livslång lust att lära

•

förmedla och förankra respekt för grundläggande demokratiska värderingar

•

arbeta för att fler studerande når de nationella målen

•

ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt ett aktivt deltagande i samhällslivet

•

utbildningen ska vara likvärdig - oavsett var i landet den bedrivs

Läroplanerna för respektive skolform utgör grunden för all pedagogisk planering.
För den del av vuxenutbildningen som hör till skolväsendet gäller motsvarande uppdrag i
tillämpliga delar.
1

nulägesanalys och rådgivningsrapport från PwC år 2015.
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Folkhögskolans uppdrag utgår från förordning om statsbidrag till folkbildningen (1991:977)
och där anges bland annat att folkhögskolans verksamhet ska:
•

bidra till att stärka och utveckla demokratin,

•

bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation,

•

bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i
samhället samt

•

bidra till att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet

4.2 Politisk styrning på regionnivå

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) respektive gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) ansvarar under regionfullmäktige för den politiska styrningen av UAF.
BUN ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasiesärskola samt särskild utbildning för vuxna.
Utöver detta ansvarar nämnden för pedagogisk omsorg, barn- och elevhälsa för samtliga
skolformer, kulturskola och Fenomenalen Science Center. Därtill ansvarar nämnden för
kvalitet- och utvecklingsavdelningen samt avdelningen för strategiskt stöd. Dessutom ansvarar nämnden för tillsyn av fristående förskolor och fritidshem.
GVN ansvarar för gymnasieutbildning för ungdomar, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare, folkhögskola, lärcentra, yrkeshögskoleutbildningar samt uppdragsutbildningar. Utöver detta ansvarar nämnden för det kommunala
aktivitetsansvaret för ungdomar 16-20 år som varken studerar eller arbetar, regionens arbetsmarknadsinsatser genom arbetsmarknadsenheten där också samtliga skolformers studie- och yrkesvägledning har sin hemvist. Nämnden ansvarar även för integrationsenheten
som har uppdraget att ge nyanlända förutsättningar för etablering i det gotländska samhället.
4.2.1 Koncernstyrkort, verksamhetsplan samt strategisk plan och budget
För varje mandatperiod på fyra år fastställs ett koncernstyrkort med mål och prioriteringar
som ska styra Region Gotlands verksamhet mot den vision regionfullmäktige antagit: Vision Gotland 2025 2. Från 2016 ersätts nämndernas styrkort med en gemensam verksamhetsplan som gäller för året och pekar ut prioriterade utvecklingsområden för att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ska kunna nå önskat resultat. Därtill finns strategisk
plan och budget för respektive nämnd som ger besked om prioriteringar under en treårsperiod och hur de ska finansieras. Vid sidan av dessa finns ett antal koncerngemensamma och
vägledande dokument samt nämndspecifika dokument som t.ex. serviceriktlinjerna.

5. Prioriterade utvecklingsområden 2016

För att vi ska lyckas med våra övergripande målområden så har vi valt fyra utvecklingsområden att fokusera på 2016.
Varje avdelning upprättar utifrån denna verksamhetsplan egna arbetsplaner med aktiviteter
utifrån utvecklingsområdena.

5.1 Styrning och ledning

Styrning och ledning ska utvecklas på alla nivåer med fokus på måluppfyllelsen för de vi är
till för genom
2

Tillika regional utvecklingsplan
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•

ett systematiskt kvalitetsarbete i hela förvaltningen

•

ökad kostnadseffektivitet i processer och strukturer

•

att skapa förutsättningar och arenor för samt en kultur som bidrar till kollegialt lärande

•

att fokusera på tidiga och förebyggande insatser

5.2 Ledarskap

Ledarskapet ska stärkas genom att
•

förbättra ledarnas förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag bland annat genom att få
relevant stöd t ex i kompetensförsörjningsprocessen, arbetsmiljöfrågor och i ekonomisk uppföljning.

•

stärka och stödja det pedagogiska ledarskapet på alla nivåer - i förvaltningsledningen, hos rektorer och förskolechefer samt hos pedagogen i mötet med barnet, eleven
eller den studerande.

5.3 Medarbetarskap

Medarbetarskapet ska stärkas genom
•

att medarbetare ges tydliga uppdrag, roller och ansvar utifrån de vi är till för, för att
kunna klara sina uppdrag mot fastställda mål

•

att arenor för dialog och samverkan skapas och utvecklas på alla nivåer

•

att chefer och ledare ges förutsättningar att utveckla sitt ledarskap

•

kompetensutvecklingsinsatser med fokus på det som ger måluppfyllelse för verksamheten.

5.4 Samla utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

En förutsättning för att vi ska få effekt av den samlade förvaltningen är att helheten överordnas delarna och att vi skapar möjligheter för lärande och samverkan. Detta ska vi göra
genom att
• skapa arenor för dialog, lärande och informationsöverföring mellan avdelningar, enheter/skolor/förskolor samt medarbetare som bygger en trygg kultur
• utveckla och kommunicera våra interna rutiner som ska underlätta vårt arbete
• planera för en långsiktigt hållbar utbildningsorganisation med beredskap för förändringar
• samverka för ökad inkludering och psykisk hälsa både internt och externt
• utveckla samverkan med andra förvaltningar
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6. Hur vet vi att vi är på rätt väg?
6.1 Uppföljningar av resultat för att se om vi når målen
Uppföljningar som redovisas för barn- och utbildningsnämnden utifrån målbilden
om kunskapslyft för barn, unga, vuxna:
Förskola:
• Föräldrars nöjdhet med förskola – enkät. Målindikator: jämför över tid, ständig
förbättring
•

Verksamhetsuppföljning – enkät. Målindikator: jämför riket samt jämförbara kommuner 3.

•

Språkutveckling, språklig medvetenhet – screening i förskoleklass. Målindikator,
jämför över tid.

Fritidshem:
• Föräldrars nöjdhet med fritidshem – enkät. Målindikator: jämför över tid, ständiga
förbättringar.
•

Elevers utveckling enligt läroplanen – enkät. Målindikator: jämför över tid, ständiga
förbättringar.

Grundskola:
• Elevers syn på skola och undervisning, enkäter år 3, 5 och 8. Målindikator: jämför
över tid, ständiga förbättringar.
•

3

Andel elever i åk 3 som nått godkänt på nationella prov i svenska och matematik.
Målindikator: jämför riket och jämförbara kommuner, högre än, samt ständiga förbättringar.

Jämförbara kommuner är kommungruppen turism- och besöksnäring, där Gotland ingår tillsammans med t ex Norrtälje kommun
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•

Andel elever i åk 6 som når godkänt på nationella prov i svenska, engelska och matematik: Målindikator: jämför riket samt jämförbara kommuner, högre än samt
ständiga förbättringar.

•

Andel elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram – betygsresultat. Målindikator: jämför
riket, jämförbara kommuner, högre än samt ständiga förbättringar.

Grund- och gymnasiesärskola:
• Elevers syn på skolan och undervisning – enkät. Målindikator: jämför över tid,
ständiga förbättringar.
•

Föräldrars nöjdhet med skolan – enkät Målindikator: jämför över tid, ständiga
förbättringar.

Uppföljningar som redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utifrån
målbilden om kunskapslyft för barn, unga, vuxna:
Gymnasiet:
• Elevers syn på skola och undervisning – enkät år 2. Målindikator: jämför över tid,
ständiga förbättringar.
•

Andel elever med examensbevis från gymnasieskolan inom fyra år – betygsresultat
Målindikator: jämför riket andra kommuner, högre än samt ständiga förbättringar.

•

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år – elevstatistik

•

Programval till år 1 – elevstatistik. Målindikator: andel elever som får sitt förstahandsval, ständiga förbättringar

•

Andel elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesgymnasium – jämförelsetal med elever med examensbevis – elevstatistik

•

Uppföljning av introduktionsprogrammen – elevstatistik. Andel elever som går vidare till arbete eller studier

Kompetenscentrum - vuxenutbildning:
• Studerandes syn på skola och undervisning – enkät, NEI (nöjd elevindex)
•

Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning med betyg godkänd eller högre i
Ma1, Eng 5, Sv 1 - elevstatistik

•

Andel studerande som uppnår målen för svenska för invandrare (Sfi) – resultat nationella slutprov. Målindikator: jämför riket, högre än och ständiga förbättringar.

Gotlands folkhögskola
• Deltagares upplevelse av Folkhögskolan utifrån statens syften – enkät. NEI
Uppföljningar som redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utifrån
målbilden om kunskapslyft i arbetslivet:
Kompetenscentrum Gotland – arbetsmarknadsenheten:
• Andel studerande som påbörjat högskolestudier inom tre år – statistik ledningskontoret
•

Andel studerande som är etablerade på arbetsmarknaden inom två år – statistik
ledningskontoret
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•

Antal ungdomar 16-20 år inom aktivitetsansvar (utanför arbete och studier) Målindikator: jämför över tid. - statistik

•

Studie- och yrkesvägledning: Andel programbyten (omval) i år 1 – elevstatistik

•

Genomströmningssiffror –räknat från grundläggande nivå till gymnasial nivå- elevstatistik.

Gotlands folkhögskola
• Antal deltagare i SMF-kurser (studiemotiverande folkhögskolekurs) – minst en kurs
startar per år.
•

Nationella uppföljningar av folkhögskolestuderandes fortsatta studie- eller yrkesväg

Uppföljningar som redovisas för barn- och utbildningsnämnden utifrån målbilden
om lyckad integration
•

Andel elever födda utomlands som uppnår gymnasieexamen - betygsstatistik

Uppföljningar som redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utifrån
målbilden om lyckad integration
Gymnasiet
• Andel elever födda utomlands med gymnasieexamen – betygsstatistik. Målindikator
jämför tid och ständiga förbättringar
•

Andel elever födda utomlands som går på språkintroduktionsprogrammet som når
gymnasiebehörighet – betygsstatistik

Kompetenscentrum – integrationsenheten
• Antal nyanlända vi skriver in i den gotländska förskolan, grundskolan, gymnasiet,
vuxen utbildningen samt folkhögskolan under 2016.
Gotlands folkhögskola
• Andelen deltagare födda utomlands. Målindikator: jämför över tid, ökande andel.
•

Andel studeranden i SFI som når målen för svenska för invandrare (Sfi) i respektive
nivå.

•

Antalet deltagare i Etableringsutbildning – målet minst en kurs startar årligen.

6.2 Medarbetare och ledare
•

I medarbetarundersökning ska ett resultat på minst 3,9 uppnås på en 5-gradig skala
på frågor inom frågeområdet ”medarbetare och ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas”

•

Frågeområdet ”ledarskap” samt MI ska vara minst i nivå med Region Gotland samt
ha högre värde än året innan

•

Sjuktalen ska minska – jämför över tid.

6.3 Processer
•

Våra resultat ska vara i nivå med eller bättre än rikets

•

Vår kostnadsutveckling ska vara lägre än kostnadsutvecklingen inom vår kommungrupp – turism- och besöksnäringskommuner.

•

Vi ska tillhöra de 100 bästa skolkommunerna i SKL:s ranking och förbättra vårt resultat varje år
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6.4 Ekonomi
•

Vår kostnadsutveckling ska vara lägre än kostnadsutvecklingen inom vår kommungrupp – turism- och besöksnäringskommuner

•

Respektive nämnd har en buffert vid årets början

•

Ett positivt resultat vid alla enheter, avdelningar och förvaltningen som helhet

7. Pågående prioriterade satsningar
•

Satsningen på digitalt lärande.

•

Satsningen på kollegialt lärande.

•

Satsningen på matematikämnet.

•

Satsning på integrationsskapande aktiviteter.

•

Genus - Jämställd skola

•

SKLs PRIO (Planering Resultat Initiativ Organisation)

•

Samverkan med näringslivet görs för utveckling av yrkesprogrammen.

•

Utvecklingen av inkluderande lärmiljöer utifrån barns och elevers olikheter.

8. Ekonomiska förutsättningar

Region Gotlands ekonomi skall vara uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv och
präglas av god hushållning.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens budget baseras på anslag till två nämnder; Barnoch utbildningsnämnden, 1 129 651 tkr, och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
280 376 tkr. Båda nämnderna fördelar budgeten till kommunal och enskild verksamhet
enligt lagen om lika villkor vilket betyder att budgeten skall vara transparent och det skall
finnas ett fastslaget grundbelopp per barn och elev oavsett var de får sin utbildning.
Budgeten fördelas till de olika skolformerna och arbetsmarknad enligt följande:
Barn- och utbildningsnämnden (BUN)

Skolform
Total budget i tkr
Antal barn/elever
Nämndadministration
1 520
10 986
Förskola
357 303
2 604
Pedagogisk omsorg (familjedaghem)
2 961
35
Fritidshem
89 550
2 479
Förskoleklass
52 007
613
Grundskola årskurs 1-9
501 219
5 130
Grundsärskola
24 016
50
Gymnasiesärskola
23 179
42
Särskild utbildning för vuxna
2 544
33
Kulturskola
12 642
1 250
Fenomenalen Science center*
(2 709)
*) Fenomenalen finansieras med statsbidrag och intäkter från externa besökare
Utöver grundbeloppen finns budget för s k tilläggsbelopp som består av ersättning för modersmål och tilläggsbelopp för extra ordinära kostnader som inte är knutet till undervisning.
Cirka 10 000 tkr fördelas i ett särskilt stöd till landsbygdsskolor.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)

Skolform

Total budget i tkr Antal studerande/deltagare
Nämndadministration
851
3 300
Gymnasieutbildning
220 708
1 772
Vuxenutbildning
26 438
940
Integration
1 500
175
Arbetsmarknadsåtgärder
9 846
Folkhögskola*
21 033
Antal
Deltagarveckor
10 146
Studerande långa kurser
332
Gästnätter, sommar
4 279
Sommarkurser
33
*) Deltagande i folkhögskolans kurser redovisas enligt nedan
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Ansökan om ersättning motsvarande underskotten i
Region Gotlands gymnasieskolor år 2012
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) beslutar att ersätta
Guteskolan AB med 0 (noll) kronor för budgetåret 2012.

Sammanfattning av ärendet

Inkommit gemensam ansökan från Guteskolan AB och Donnergymnasiet AB
om ”…ersättning motsvarande underskotten i Region Gotlands
gymnasieskolor för året 2012 och januari, februari och mars år 2013”, se bilaga
3.
Ärendebeskrivning

Guteskolan AB och Donnergymnasiet AB anser sig ha rätt till kompensation
för underskotten i Region Gotlands gymnasieskolor.
Guteskolan AB och Donnergymnasiet AB hemställer att GVN ska beräkna
och utge ersättning motsvarande de resurstillskott som Region Gotlands
underskott utgjort och hänvisar till den omprövningsskyldighet som följer av
27 § förvaltningslagen.
Begäran gäller främst kompensation för budgetåret 2012 (då det förflutit mer
än tre år sedan underskott uppstod).
Guteskolan AB och Donnergymnasiet AB vill avseende resterande period, ha
en löpande redovisning av Region Gotland avseende hur kommunen avser att
reglera underskotten alternativt utge kompensation motsvarande ej reglerade
underskott.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut att ersätta för år 2012 och
medräkna resultatet för år 2015 är nämndens inställning om att det är väsentligt
att underskotten regleras över tid samt att underskott i verksamheten ska
återbördas. Nämndens ställning har stöd i domstolsbeslut (mål nr 1230-123314), 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”.

Besöksadress Allégatan 19
Postadress SE–621 81 Visby
Telefon +46 (0) 498–26 90 00 vxl
E-post registrator-gvf@gotland.se

Webbplats www.gotland.se/gvf
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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
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 AB, 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 elevtal hämtade från
nämndens årsbokslut som i sin tur har grund i elevregistreringsprogrammet
IST/Extens samt fakturor gällande för åren.
Guteskolans utbud av program, antal elever uttryckt genom den kommunala
skolans resultat år 2012 och år 2015 redovisas enligt följande tabell:
Totalt, kr
Program

Verkligt
antal
elever

Resultat
år 2012

Resultat
Differens*
år 2015

Hantverksprogrammet (HV)

36,0

-

-

-

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

16,5

-

-

-

9,5

-

-

-

3,5
65,5

-

-

-

Naturbruksprogrammet (NB)
Teknikprogrammet (TE)
Summa Guteskolan

Kompensation medges ej då samtliga program redovisar en positiv avvikelse
för år 2012. För beräkningar se bilaga 1.
För hantverksprogrammet hade den kommunala skolan en organisation för
inriktningen textil och design på Elfrida Andreégymnasiet samt inriktningen
finsnickeri vid Christopher Polhemgymnasiet, programmet med dess
inriktningar redovisar tillsammans en negativ avvikelse. Den kommunala
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skolan hade för budgetåret 2012 en elev som studerade på lärlingsutbildning
frisör (försöksverksamhet enligt Skolverket med riktade statsbidrag för
karaktärsämnesdelen, GYLU 10), den ekonomiska bedömningen för
lärlingsutbildningen frisör är att den redovisar balans
Ingen kompensation medges för Hantverksprogrammet frisör då
lärlingsverksamheten redovisar balans.
För att få reda på om ett program har en negativ eller positiv avvikelse har
uppgifter hämtats från ekonomisystemet och sorterats på organisationskoden 5
positioner. Uppgifter har även hämtats från årsredovisningen år 2012 och 2015
då i huvudsak gällande elevtal.
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. Beräkningar per skola och program år 2012 och 2015
2. Verksamheternas årsbokslut 2012 och 2015
3. Skrivelse Guteskolan och Donnergymnasiet AB år 2016

Saga Carlgren, Ordförande GVN

Bilaga 1
Årsbokslut 2012
Richard Steffengymnasiet
Resultatrapport
Budget

Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Utfall

‐32 481 000 ‐35 454 254
27 494 000 29 702 807
3 733
4 987 000 7 111 221
0 1 363 507

Resultat

2 973 254
‐2 208 807
‐3 733
‐2 124 221
‐1 363 507

Gemensamma kostnader (GEM)
Kategori

Budget

46610 Adm RSG
46611 Ämnesansvariga RSG
Summa, gemensamt per elev

6 645 000
1 388 000
8 033 000

Program

Budget

46612 Samhällsvetenskapligt program
46613 Barn‐ och fritidsprogrammet
46614 Introduktionspr, språkintrod
46615 Ekonomiprogrammet
46616 Humanistiska programmet
Summa program

Utfall

Totalt skola

0

Elever Avvikelse

8 366 405 ‐1 721 405 533,5
761 363
626 637 533,5
9 127 768 ‐1 094 768
Utfall

‐3 407 000
‐1 152 000
‐644 000
‐1 975 000
‐855 000
‐8 033 000

Resultat

Resultat

‐3 227
1 175
‐2 052

Antal Avvikelse
GEM
Övrigt Totalt
elever per elev per elev
per elev

‐5 409 795 2 002 795 340,0
5 891
‐310 216 ‐841 784 84,5 ‐9 962
‐35 215 ‐608 785 26,0 ‐23 415
‐1 820 111 ‐154 889 57,5 ‐2 694
‐188 924 ‐666 076 25,5 ‐26 121
‐7 764 261 ‐268 739 533,5
1 363 507 ‐1 363 507

Övrigt
Aktivitet

Budget

4650 Elevmåltider

8 870 000

Utfall

9 144 066

4580 Skolhälsovård
Lokaler
Summa

45 803 000 46 641 367

Resultat

Antal Avvikelse
elever per elev

‐274 066 1 815

-151

1 815

0

‐838 367 1 815

-462

‐613

‐2 052
‐2 052
‐2 052
‐2 052
‐2 052

‐613 3 226
‐613 ‐12 627
‐613 ‐26 080
‐613 ‐5 359
‐613 ‐28 786
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Årsbokslut 2012
Elfrida Andreégymnasiet
Resultatrapport
Budget

Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Utfall

Resultat

‐37 653 000 ‐37 992 812
339 812
31 290 000 30 878 829
411 171
10 000
3 733
6 268
6 353 000 8 504 852 ‐2 151 852
0 1 394 601 ‐1 394 601

Gemensamma kostnader (GEM)
Kategori

Budget

46620 Adm EAG
46621 Ämnesansvariga EAG
Summa, gemensamt per elev

7 552 000
520 000
8 072 000

Program

Budget

46622 Handels‐ & administrationspr
46623 Restaurang‐ och livsmedelspr
46624 Estetiska programmet BIL
4662420 Programansvarig ES MU
46625 Hantverkspr, inriktn textil o design
46626 Den rörliga bildens språk
46627 Omvårdnadsprogrammet
46628 Hotell‐ o turismprogrammet
46629 Introduktionsprogram EAG
Summa

Utfall

Utfall

‐1 888 000
‐633 000
344 000
‐2 181 000
‐129 000
‐1 685 000
‐1 245 000
422 000
‐1 077 000
‐8 072 000

Totalt skola

8 551 516
517 451
9 068 967

0

Resultat

Elever Avvikelse

‐999 516 458,0
2 549 458,0
‐996 967
Resultat

‐2 182
6
‐2 177

Antal Avvikelse
GEM
Övrigt Totalt
elever per elev per elev
per elev

‐2 012 255
124 255 104,5
1 189
‐612 212
‐20 788 69,5
‐299
1 242 596 ‐898 596 28,0 ‐32 093
‐3 435 568 1 254 568 59,5 21 085
63 375 ‐192 375 10,5 ‐18 321
‐1 195 177 ‐489 823 59,5 ‐8 232
‐964 150 ‐280 850 68,5 ‐4 100
281 031
140 969 12,5 11 278
‐1 042 007
‐34 993 45,5
‐769
‐7 674 367 ‐397 633 458,0
1 394 600 ‐1 394 600

Övrigt
Aktivitet

Budget

4650 Elevmåltider

8 870 000

Utfall

9 144 066

4580 Skolhälsovård
Lokaler
Summa

45 803 000 46 641 367

Resultat

Antal Avvikelse
elever per elev

‐274 066 1 815

-151

1 815

0

‐838 367 1 815

-462

‐613

‐2 177
‐2 177
‐2 177
‐2 177
‐2 177
‐2 177
‐2 177
‐2 177
‐2 177

‐613
‐613
‐613
‐613
‐613
‐613
‐613
‐613
‐613

‐1 601
‐3 089
‐34 883
18 295
‐21 111
‐11 022
‐6 890
8 488
‐3 559

Bilaga 1
Årsbokslut 2012
Christopher Polhemgymnasiet
Resultatrapport
Budget

Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Utfall

Resultat

‐71 227 000 ‐75 027 316 3 800 316
47 792 000 50 598 494 ‐2 806 494
3 148 000 2 728 266
419 734
20 287 000 24 754 180 ‐4 467 180
0 3 053 624 ‐3 053 624

Gemensamma kostnader (GEM)
Kategori

46630 Adm CPG
Summa, gemensamt per elev
Program

46631 Energiprogrammet
46632 Naturvetenskapsprogrammet
46633 Produktionsteknisktprogram
46634 Teknikprogrammet
46635 Elprogrammet
46636 Fordonsprogrammet
46637 Byggprogrammet
46638 Sjöfartsprogrammet
46639 Naturbruksprogrammet
46650 Hantverkspr, inrikt finsnick
46651 Introduktionsprogram CPG
Summa

Budget

Utfall

Resultat

Elever Avvikelse

14 531 000 17 083 174 ‐2 552 174 823,5
14 531 000 17 083 174 ‐2 552 174
Budget

Utfall

‐500 000
509 709
‐5 151 000 ‐3 671 139
245 000
633 191
‐3 389 000 ‐3 932 681
‐908 000 ‐2 151 034
‐2 488 000 ‐1 397 127
‐2 384 000 ‐2 437 631
‐39 000
‐571 812
927 000
‐587 653
‐568 000
‐18 041
‐276 000
‐405 332
‐14 531 000 ‐14 029 550

Totalt skola

0

Resultat

‐1 009 709
‐1 479 861
‐388 191
543 681
1 243 034
‐1 090 873
53 631
532 812
1 514 653
‐549 959
129 332
‐501 450

‐3 099
‐3 099

Antal Avvikelse
GEM
Övrigt
elever per elev per elev

82,5 ‐12 239
196,0
‐7 550
22,0 ‐17 645
142,0
3 829
82,5 15 067
107,5 ‐10 148
111,0
483
31,5 16 915
58,0 26 115
3,5 ‐157 131
32,0
4 042
590,0

3 053 624 ‐3 053 624

Övrigt
Aktivitet

Budget

4650 Elevmåltider

8 870 000

Utfall

9 144 066

4580 Skolhälsovård
Lokaler
Summa

45 803 000 46 641 367

Resultat

Antal Avvikelse
elever per elev

‐274 066 1 815

-151

1 815

0

‐838 367 1 815

-462

‐613

‐3 099
‐3 099
‐3 098
‐3 097
‐3 096
‐3 095
‐3 094
‐3 093
‐3 092
‐3 091
‐3 090

Totalt
per elev

‐613 ‐15 951
‐613 ‐11 262
‐613 ‐21 356
‐613
119
‐613 11 358
‐613 ‐13 856
‐613
‐3 224
‐613 13 209
‐613 22 410
‐613 ‐160 835
‐613
339
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Årsbokslut 2015
Wisbygymnasiet söder (WGS)
Resultatrapport
Budget
Intäkter
Personalkostnader

Utfall

‐61 470 000
44 506 000

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

16 964 000
0

‐62 342 657
47 030 648
36 251
17 034 538
1 758 780

Resultat

872 657
‐2 524 648
‐36 251
‐70 538
‐1 758 780

Gemensamma kostnader (GEM)
Kategori

Budget

Utfall

Resultat

46610 Adm gymnasiet Söder
46611 Ämnesansvariga Söder
46617 Individuellt val

11 541 000
1 108 000
3 247 000

10 934 641
631 315
2 774 491

606 359
476 685
472 509

Summa, gemensamt per elev

15 896 000

14 340 447

1 555 553

Program

Budget

46612 Samhällsvetenskapsprog
46613 Barn‐ och fritidsprogram
46615 Ekonomiprogrammet
46616 Humanistiska programm
46622 Handels‐ & administratio
46623 Restaurang och livsmede
46624 Estetiska progr, bild och
4662420 Programansv ES MU
46626 Estetiska pr, estetik och m
46627 Vård och omsorgsprogra
46628 Hotell‐ o turismprogramm

‐7 132 000
‐258 000
‐3 077 000
‐597 000
‐1 546 000
‐1 736 000
‐73 000
‐1 630 000
216 000
431 000
‐494 000

‐6 391 776
‐395 510
‐2 569 379
‐402 906
‐1 319 621
‐840 673
‐179 760
‐1 420 200
156 529
1 186 087
‐404 458

-15 896 000

-12 581 667

0

1 758 780

Summa
Totalt skola

Utfall

Resultat

‐740 224
137 510
‐507 621
‐194 094
‐226 379
‐895 327
106 760
‐209 800
59 471
‐755 087
‐89 542

Elever Avvikelse
789,0

769

789,0

604

789,0

599
1 972

Antal
elever

Avvikelse
GEM
Övrigt Totalt
per elev per elev
per elev

265,5

-2 788

1 972

1 061

245

54,0

2 546

1 972

1 061

5 579

152,0

-3 340

1 972

1 061

-307

35,0

-5 546

1 972

1 061

-2 513

67,5

-3 354

1 972

1 061

-321

64,0

-13 989

1 972

1 061

-10 957

34,0

3 140

1 972

1 061

6 173

37,0

-5 670

1 972

1 061

-2 638

5,0

11 894

1 972

1 061

14 927

37,5

-20 136

1 972

1 061

-17 103

37,5

-2 388

1 972

1 061

645

-3 314 333 789,0
-1 758 780

Övrigt
Aktivitet

4650 Elevmåltider
4580 Skolhälsovård

Lokaler
Summa

Budget

10 109 000
3 142 000
45 415 000

Utfall

8 592 867
3 142 000
45 305 114

Resultat

Antal
elever

Avvikelse
per elev

1 533

989

-

1 533

-

109 886

1 533

1 516 133

72

1 061
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Årsbokslut 2015
Wisbygymnasiet norr (WGN)
Resultatrapport
Budget
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Utfall

‐74 759 000
49 636 000
116 000
25 007 000
0

‐72 936 591
50 890 610
48 053
24 975 921
2 977 993

Resultat

‐1 822 409
‐1 254 610
67 947
31 079
‐2 977 993

Gemensamma kostnader (GEM)
Kategori

46552 Individuellt val
46630 Adm gymnasiet Norr
Summa, gemensamt per elev

Budget

Utfall

Elever Avvikelse

13 328 000

‐326 379 665,5
‐2 242 606 665,5

13 328 000

15 896 985

-2 568 985

Program

Budget

46631 VVS och fastighetsprogramm
46632 Naturvetenskapsprogramme
46634 Teknikprogrammet
46635 El‐ och energiprogrammet
46636 Fordonsprogrammet
46637 Bygg‐ och anläggnngsprogra
46638 Sjöfartsutbildningen
46639 Naturbruksprogrammet
46651 Introduktionsprogram

3 000
‐2 251 000
‐1 938 000
‐3 652 000
‐263 000
‐1 477 000
726 000
‐343 000
‐4 133 000

‐496 580
‐2 673 707
‐2 052 140
‐2 252 497
‐474 570
‐1 740 460
499 361
‐440 686
‐3 287 714

-13 328 000

-12 918 993

0

2 977 992

Summa

Resultat

326 379
15 570 606

Totalt skola

Utfall

Resultat

-490
-3 370
-3 860

Antal Avvikelse
GEM
Övrigt Totalt
elever per elev per elev
per elev

499 580 29,5
422 707 128,5
114 140 84,5
‐1 399 503 85,0
211 570 61,0
263 460 71,5
226 639 23,5
97 686 36,0
‐845 286 146,0
-409 007 665,5

16 935

-3 860

1 061

14 136

3 290

-3 860

1 061

490

1 351

-3 860

1 061

-1 448

-16 465

-3 860

1 061

-19 264

3 468

-3 860

1 061

669

3 685

-3 860

1 061

886

9 644

-3 860

1 061

6 845

2 714

-3 860

1 061

-86

-5 790

-3 860

1 061

-8 589

-2 977 992

Övrigt
Aktivitet

4650 Elevmåltider
4580 Skolhälsovård

Lokaler
Summa

Budget

10 109 000
3 142 000
45 415 000

Utfall

8 592 867
3 142 000
45 305 114

Resultat

Antal Avvikelse
elever per elev

1 516 133 1 533
-

1 533

109 886 1 533

989
72

1 061

År 2012 bilaga 2
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

Verksamheternas
årsbokslut 2012

År 2012 bilaga 2
Sida 1 (1)

Årets resultat 2012
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

Innnehållsförteckning
AVD OCH SKOLFORMER

Sida

Sammanställning resultat

1

Inledning, elevflöden

2

Ordförande

3

Staben

4

Komvux

6

Folkhögskolan

10

Lövsta landsbygdscentrum

14

GYMNASIESKOLOR
Antagning, interkommunal ers.

18

Inack- och reseersättning

20

Bibliotek Säve

20

Bibliotek Visby Norr

20

Idrottsgymnasiet

20

Richard Steffengymnasiet

21

Elfrida Andreégymnasiet

26

Christopher Polhemgymnasiet

31

Resursfördelning

39

Sidnumrering längst ner på sida

År 2012 bilaga 2
Region Gotland
Gymnasie- och vuxen utbildningsförvaltningen

ÅRSPROGNOS

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Prognoser per avdelning och skolform, tkr
År 2012
TOTALT

FEB DEL 1 APRIL MAJ
-2 000 -3 550 -3 550 -3 550

JUNI
-3 550

DEL 2
-6 555

SEPT
-7 255

OKT
NOV
-9 764 -8 912

RES.
-9 492

AVV

AVD OCH SKOLFORMER

0

-1 100

-1 100

-1 100

-1 100

-196

-510

-2 000

320

-946

Ordförande

0

0

0

0

0

0

0

0

-30

-46

-5,8%

Stab

0

-1 300

-1 300

-1 300

-1 300

-596

-1 210

-2 500

-450

-2 572

-2,9%

Komvux

0

0

0

0

0

400

700

400

400

473

2,0%

Folkhögskolan

0

200

200

200

200

0

0

0

0

182

0,4%

Lövsta landsbygdscentr.

0

0

0

0

0

0

0

100

400

1 017

4,6%

GYMNASIESKOLOR

-

-2 450

-2 450

-2 450

-2 450

-6 359

-6 745

-7 764

-9 232

-8 546

Antagning, interkom. ers.

0

-400

-400

-400

-400

-3 110

-2 382

-2 382

-5 000

-5 528

Inack- och reseersättning

0

200

200

200

200

0

386

386

386

343

8,9%

Bibliotek Säve

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

1,0%

Bibliotek Visby Norr

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

2,4%

Idrottsgymnasiet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

347

53,5%

Richard Steffengymnasiet

0

-1 000

-1 400

-1 400

-1 400

-1 300

-1 800

-1 900

-1 600

-1 364

-4,2%

Elfrida Andreégymnasiet

0

-2 400

-1 200

-1 200

-1 200

-2 000

-2 000

-2 000

-1 650

-1 395

-3,7%

Christopher Polhemgymn.

0

-1 100

-2 100

-2 100

-2 100

-3 000

-4 000

-4 000

-3 500

-3 054

-4,3%

Individuella alternativet

0

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-130

-3,7%

3 151

3 151

2 232

2 232

2 194

1,7%

Resursfördelning
0
2 350 2 550 2 550 2 550
(Kommunala skolor regionen)
Not
Avvikelseprocent avser resultatet i förhållande till bruttoomslutning

MUP Sammanställning slutlig 2012

2013-01-29

-1-

-14,6%
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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 resursfördelning. 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 inklusive semesterlöneskulden blev -9 492 tkr.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Alla enheter medräknade
Resultatrapport (tkr)
Intäkter

Budget

Utfall

-199 298

-215 201

15 903

167 279

175 240

-7 961

62 646

63 629

-983

266 975

283 426

-16 451

297 602

307 094

-9 492

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Not

I intäkterna är kommunbidraget medräknat

Elevflöden, skolformen gymnasiet
Årselever

Resultat

Verkligt

Budget

Differens

Christopher Polhemgymnasiet

823,5

854,5

-31,0

Elfrida Andréegymnasiet

458,0

479,0

-21,0

Richard Steffengymnasiet

533,5

542,0

-8,5

23,5

47,0

-23,5

1 845,5 1 922,5

-77,0

Individuella alternativet
Ungdomskraft
Kommunala gymnasieskolan
Donnergymnasiet AB
Guteskolan AB

7,0

213,0

198,5

14,5

65,5

62,5

3,0

6,5

-6,5

267,5

11,0

2 124,0 2 190,0

-66,0

Gotlandsgymnasiet AB
Fristående skolan
Summa egna kommunen
Årselever
Elever från annan kommun, budget 58 elever
Elever i kommunal gymnasieskola
Elever i fristående gymnsieskola
Interkommunal ersättning
Totalt

Elever från annan kommun verkligt-budget 52-58=-6
elever

7,0

278,5

Verkligt

Budget

-

-

59,0

61,0

Differens
-2,0

73,0

71,0

2,0

132,0

132,0

0,0

2 256,0 2 322,0

-66,0

-2-
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Elevflöden skolformen, skolformen vuxenutbildning
Antal

2012

2011

2010

Egen verksamhet

221

260

312

Upphandlad verksamhet

258

347

430

Elevflöden skolformen, skolformen folkbildning
Antal

2012

2011

2010

Deltagarveckor

10 290

9 873

10 340

Sommarkurser

39

29

33

4 459

3 542

4 950

376

348

284

Gästnätter, sommar
Studerande långa kurser

Kommentar till elevflöden
Tyngdpunkten i kommentaren läggs på skolformen gymnasiet då elevtalen pekar på att det inte funnits
produktion för 66 elever d.v.s. ett budgeterat värde motsvarande 4 500-5 000 tkr som resultatmässigt borde
finnas som ett överskott och inte ha förbrukats. Överskottet finns inte och en justerad elevavvikelse bör vara
någonstans mellan 18-28 elever. Anledning till ett justerat elevtal är att följande måste beaktas.
Den interkommunala ersättningen har varit för lågt budgeterat per elev, ett ungefärligt värde för detta är
1 945 tkr och motsvarar ca 20 årselever. Förändrat, ett ökat, bidragsbelopp till individuella alternativet på 800
tkr som motsvarar 5 årselever samt full kompensation för vårens kostnader för introduktionsprogrammen
1 518 tkr motsvarar ca 20 helårselever.
Elevflöden för de andra skolformerna kommenteras senare i redovisningen.
Ordförande

Per Edman

Resultatrapport (tkr)
Budget
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Utfall

Resultat

762

764

-2

0

8

-8

30

65

-35

792

838

-46

Kommentar till resultatet
Avvikelsen på övriga kostnader 35 tkr avser abonnemangskostnader Tele 2. Vid budgetarbetet för 2012 var
inte kostnaden klar och därför inte medräknad.
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Staben

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

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Not

Utfall

Resultat

-861

-5 322

4 461

8 379

11 953

-3 574

49 591

50 606

-1 015

161 098

161 347

-249

218 207

218 584

-377

Budget

Utfall

I intäkterna är kommunbidraget exkluderat

Resultatrapport (tkr)
Resultat

7101 Förvaltningschef

2 215

3 034

-819

7102 Stabschef

4 038

4 277

-239

7103 Ekonomichef

80 889

82 411

-1 522

7104 Projektledare

125

116

9

5

12

-7

40

30

10

130 895

128 700

2 195

0

4

-4

218 207

218 584

-377

7105 Verksamhetsutvecklare IT
7106 Försörjningsansvarig
7107 Resursfördelning internt
7110 Ungdomscentrum
Summa

Resultatrapport per resultatenhet (tkr)
Förvaltningschef
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa
Stabschef
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa
Ekonomichef
Intäkter

Budget

Utfall

Resultat

-237

-264

27

2 422

3 289

-867

30

10

20

2 215

3 034

-819

Budget

Utfall

Resultat

-243

-285

42

3 952

4 056

-104

0

3

-3

329

502

-173

4 038

4 277

-239

Budget

Utfall

Resultat

-221

-581

360

2 000

1 611

389

Lokalkostnader

49 591

50 443

-852

Övriga kostnader

29 519

30 939

-1 420

80 889

82 411

-1 522

Personalkostnader

Summa
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Kommentar till resultatet, stab
Förvaltningschefens avvikelse förklaras av, förändring av semesterlöneskuld 486 tkr samt felförda löner på
ansvaret för 372 tkr.
Stabschefens avvikelse på lönekostnader avser kostnader för uppvaktningar som ”tavla och guldklocka i
samband med avgång eller 25-år i regionen” avvikelse 59 tkr resterande avvikelse avser tjänstefördelningar,
procentsatser, som ej blivit korrekta. Övriga kostnader b.la. IT 46 tkr, skoljuridisk kurs 31 tkr, utbildning i It´s
learning 19 tkr samt felfört informationstjänster 76 tkr.
Ekonomichefens avvikelse på lokalkostnader beror på att ingen budget var lagd för E-huset samt Via Nova
690 tkr samt städkostnader visar en avvikelse på 127 tkr, avser extra städning samt fönsterputsning. De
största avvikelserna som finns i övriga kostnader är b.la. särskilda stödinsatser och modersmål 486 tkr, IT
programvaror mm 529 tkr, löneadministration 183 tkr, informatörstjänster 145 tkr, annonser reklam och info
31 tkr samt IST Sverige AB 83 tkr (konsulttimmar för byggande av resursfördelningen).
Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Budget

24500 IT

Utfall

Resultat

154

101

53

24502 Läromedel

0

46

-46

24506 Pannybyte kulvert värmev

0

22

-22

24508 Bygginv/verksamhetsanp

44

14

30

24509 Säkerhet/handikappanp

100

20

80

Summa

298

202

96

Kommentar till investeringar, stab
Avvikelsen på 96 tkr skall sökas som kompletteringsbudget med det menas att medlen skall föras
över till år 2013. När det gäller IT 53 tkr så beställdes en multifunktionell skrivare till Säveområdet
på år 2012 men fakturan kom år 2013, därav en anledning till att föra över resterande belopp till år
2013.
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Komvux

Bo Kristiansson

Resultatrapport (tkr)
Budget

Utfall

Resultat

Intäkter

-3 869

-5 720

1 851

Personalkostnader

15 042

15 483

-441

128

156

-28

8 604

9 512

-908

19 905

19 432

473

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

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

2012

2011

2010

Egen verksamhet

221

260

312

Upphandlad verksamhet

258

347

430

Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Budget

Utfall

Resultat

24500 IT

19

26

-7

24501 Undervisningsinventarier

30

27

3

24502 Läromedel

40

49

-9

Summa

89

102

-13

Kommentar till resultatet
Se ”Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven” avsnitt 2. Ekonomi.
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Komvux

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 2012
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1
Minskade inflöden av studerande till yrkesutbildningar beroende på kraftigt minskade statliga
anslag. Fortsatt stort intresse för våra distanskurser. PÅ SFI har vi ca 125 studerande från 45
länder.
InterCom har kommit igång väl och kvoten av deltagande företag fylldes på mindre än en
vecka (sammanlagt ca 60 företag, 3 företagarorganisationer och ca 70 anställda inom GVF).
Delårsrapport 2
Förväntat antal studerande på gymnasienivå. Grund något lägre än beräknat. Stort tryck på
SFI – fn kö. När det gäller yrkesvux så startar endast vårdutbildning i samarbete m EAG.
Distansstuderande samma tryck som tidigare (ca 300 distansstuderande under hösten)
Beslut om att vi får genomföra InterCom fullt ut under åren 2012 - 2014
Period 3 (september – december)
Något ökande antal studerande på Gymnasienivå och distansutbildningar. Grundläggande
och SFI konstant (på SFI har vi ca 60 nationaliteter inskrivna).
Inga nya yrkesvuxutbildningar startade under perioden.
Intercom genomförs med beräknat antal deltagare. Dock har kursstarter försenats något p g
a komplicerade upphandlingsförfaranden.

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1
Följer budget. Kostnadssidan för yrkesutbildningar i balans trots kraftigt minskade anslag.
Vid halvårsskiftet genomförs Vuxenreformen 2012. Innebär ökade kostnader för
kompetensutveckling, resor, ny kurslitteratur etc. Beräknar klara detta inom given
budgetram. InterCom är finansierat till 100 % via ESF och kommer inte att påverka det
direkta resultatet.
Delårsrapport 2
Följer senaste budgetuppföljningen. Något högre personalkostnader beroende på
långtidssjukdom.
Investeringar behövs i cafeterian vilket får lösas med investerings- och driftsmedel.
Effektiviseringar har gjorts på lokalsidan. Vore bra om lokalkostnader låg på resp rektor så
-7-
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det fanns ett tydligare incitament till besparingar!
Period 3 (september – december)
Komvux bromsar kostnadsutvecklingen utifrån beslut i ledningsgruppen att minska
förvaltningens totala underskott. Beräknas ett överskott på ca 400 000 kr.

3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1
Två nyrekryteringar har skett för att bemanna projektet InterCom. En anställd har slutat
efter lång rehabiliteringsutredning. Svårigheter att få vikarier (behöriga) inom SFI-området.
Delårsrapport 2
3 lärare har slutat i sommar (2,6 tjänster) och ersatts med 3 nya (2,2 tjänster). Har fungerat
väl. Ungdomskraft har flyttat in med sin personal vilket också fungerat väl.
En lärare beräknas sjukskriven ca 2 månader.
Period 3 (september – december)
Inga nyanställningar under perioden. En rehabiliteringsutredning har påbörjats och förväntas
avslutas i februari 2013.
Medarbetarenkäten visar ett positivt resultat för verksamheten. Denna är och kommunicerad
med all personal. Ett utkast till handlingsplan finns.

4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1
Vi fortsätter arbetet med ett strategiskt utvecklingsarbete.
Delårsrapport 2
Arbetet fortsätter enligt plan. En kompetensutvecklingsplan har upprättats för hela
organisationen, respektive sektor och varje individ (det sistnämnda arbetet pågår) för
perioden 2012 – 2013.
Period 3 (september – december)
Ett omfattande utvecklingsarbete påbörjades inom ramen för SFI. En anpassning kommer
under 2013 att ske till gällande styrdokument och i enlighet med de krav som olika beställare
anger (ex sommarundervisning).

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1
Vi har utökat samarbetet med Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen. Vi har fått
uppdraget av Socialförvaltningen att ta hand om Samhällsintroduktionen för nyanlända
flyktingar. I samarbete med Folkhögskolan och Gotlands länsmuseum har vi ansökt om
medel (bl a från Allmänna Arvsfonden) för att starta ett stort integrationsprojekt. Rektor
-8-
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ingår i ett Integrationsnätverk som leds av Länsstyrelsen.
Delårsrapport 2
Genom projektet InterCom har verksamheten utvecklat samarbetet med arbetsliv,
Företagarorganisationer m fl på ett positivt sätt.
Period 3 (september – december)
Vi har fått förnyat uppdrag från Socialförvaltningen avseende Samhällsorienteringen. I
samarbete med Länsstyrelsen har vi startat ett medborgarkontor på Komvux. Syfte med
kontoret är att ge råd och stöd till personer som behöver hjälp med frågeställningar som inte
är direkt kopplat till skolarbetet.
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Folkhögskolan

Thomas Nilsson

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Utfall

Resultat

-22 596

-24 880

2 284

23 528

24 145

-617

6 895

7 271

-376

10 603

11 712

-1 109

18 430

18 248

182

Elevflöden
Antal

2012

2011

2010

Deltagarveckor

10 290

9 873

10 340

Sommarkurser

39

29

33

4 459

3 542

4 950

376

348

284

Gästnätter, sommar
Studerande långa kurser

Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Budget

Utfall

Resultat

24500 IT

128

38

90

24501 Undervisningsinventarier

201

218

-17

24502 Läromedel

273

161

112

Summa

602

418

184

Kommentar till resultatet
Folkhögskolan gör ett positivt resultat på 182 000 kronor, god beläggning under sommarens kurser och
avgiftsjusteringar gällande mat och boende för studerande bidrar till det goda resultatet.
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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 2012
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1 Folkhögskolan har en relativt stabil och jämn nivå av kursdeltagare. Antal
studerande under vårterminen är ovanligt högt. Rekryteringsarbetet inför läsår 2012-2013
pågår, antal ansökningar och söktryck i siffror ännu inte identifierbart, dock kan noteras ett
minska söktryck på Fotolinjen, som under många år haft ett mycket högt tryck. Detta
kommer att vidare noggrant analyseras.

Beläggningens prognosen inför sommaren ser ganska god ut i jämförelse med
föregående år, dock är det högst preliminära siffror
Delårsrapport 2 Folkhögskolan har ett stabilt söktryck och samtliga kurser har startat upp
höstterminen av de planerade. Den gångna sommaren har inneburit fler gästnätter än
föregående år, trots att verksamheten påverkats av renoveringsarbeten.

Period 3 (september – december) Folkhögskolan har haft 376 långkursstuderande under
året. 95% av de studerande skulle rekommendera andra att studera vid Gotlands
folkhögskola. Nöjd kundindex ligger på 72 vilket är klart godkänt men en nedgång i
jämförelse med föregående år.
Förekomsten av genus och jämställdhet och därmed ökad medvetenhet, index 83 (riket68).
Om deltagarna har fått bättre självförtroende, index 68 (riket70). Om deltagarna kan
samarbeta bra, index 76 (riket75), deltagarna blir lyssnade till, index 81 (riket 80). Att vi tar
till vara deltagarnas kunskaper, index 72 (riket 71). Arbetar vi demokratiskt, index 71
(riket75).

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1 Det ekonomiska utfallet följer den lagda planeringen. Osäkerhetsfaktorerna
hänger samman med de personalomställningar, pensionsavgångar och tillsättningar som just
nu pågår. Beläggningsgraden inför sommaren 2012 avseende externa gäster och antalet
gästnätter bör bidra till ett positivt resultat på helåret.

Delårsrapport 2 Det ekonomiska utfallet är för perioden +- 0 , den goda beläggningen
under sommaren samt höjda avgifter för boende och studerande bör innebära att resultatet
kan bibehållas.
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Period 3 (september – december)
Folkhögskolan gör ett positivt resultat på drygt 180 000 kronor, god beläggning under
sommaren och uppjusterade avgifter för mat och boende bidrar till det goda resultatet.

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 Uppföljning av den lagda handlingsplanen pågår och kommer att redovisas
under hösten.

Period 3 (september – december)
Många nya medarbetare har introducerats under hösten. Resultaten från medarbetarenkäten
visar på mycket nöjda medarbetare, på samtliga områden, detta trots att lärarnas
arbetstidsavtal sagts upp och ett nytt har förhandlats fram och antagits. Arbetet med att
identifiera förbättringsområden utifrån medarbetarenkäten pågår. MI:79, LV: 80

4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1 Kontinuerliga åtgärder vidtas för att få så hög måluppfyllelse som möjligt.
Det är för tidigt på året för att kunna redovisa några siffror på måluppfyllelsen, då många
mätningar görs vid terminens slut i maj.

Delårsrapport 2 Många av mätningarna gjordes vid läsårets slut och resultaten har ännu inte
analyserats. Men åtgärder vidtas kontinuerligt för att uppnå målen i styrkortet.

Period 3 (september – december) Antalet avbrott under året inskränker sig till 3 personer
samtliga på Allmänna linjen vilket utgör 4,8% vilket bör betraktas som ett mycket gott
resultat. Söktrycket till Allmänna linjen var 1,6 och till särskilda kurser 1,75.

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1 Ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen i rekryteringen av SMF
deltagare (Studie motiverande folkhögskolekurs ) Från höstens grupp av arbetslösa
ungdomar har huvuddelen valt att gå vidare med studier på folkhögskolan under
vårterminen. Rekrytering av en ny kurs med start till hösten 2012 planeras. Goda
samarbeten har också etablerats med försäkringskassan och socialförvaltningen, gällande
deltagare i Livskraft och Enter.
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Delårsrapport 2 Ett rekryterings samarbete pågår mellan folkhögskolan och AF inför
höstens SMF kurs. Ett stort tryck på de utbildningsplatser som erbjuds för deltagare med
olika sorters diagnoser. Skolan har en begränsad möjlighet att svara upp emot det behov
som finns. Regeringen har avsatt 1000 nya platser för att kunna erbjuda fortsatta studier för
de deltagare som går sk SMF kurs. Det är ännu oklart hur många av dessa som Gotland kan
göra anspråk på.
Nya kontakter och samtal förs med Riksutställningar, Kultur och fritid, samt företrädare för
enheten för ensamkommande flyktingbarn.

Period 3 (september – december)
Fortsatt gott samarbete med såväl försäkringskassan som arbetsförmedlingen, framförallt
gällande arbetslösa ungdomar och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Målgruppen från arbetsförmedlingen har utökats till att också gälla unga vuxna.
En förprojektering har påbörjats gällande ensamkommande flyktingbarn och ett utslussnings
samarbete mellan socialförvaltningen och folkhögskolan.
Folkhögskolan samarbetar med Kom.Vux och Länsmuseet i ett särskilt projekt som riktar sig
till SFI studeranden, målet med projektet som heter ”Kleiv Pa” är att ge praktisk och
teoretisk kunskap om det gotländska samhället.
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Lövsta Landsbygdscentrum

Jörgen Olsson

Resultatrapport (tkr)
Lövsta
Intäkter

Budget

Utfall

Resultat

-17 233

-19 734

2 501

Personalkostnader

6 715

7 026

-311

Lokalkostnader

2 849

2 842

7

Övriga kostnader

12 774

13 954

-1 180

Summa

5 105

4 088

1 017

Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Budget

Utfall

Resultat

24503 Maskinutrustning

318

172

146

Summa

318

172

146

Kommentar till resultatet
2012 var ett bra år för växtodlingen på Gotland. Gården levererade t ex oljeväxter för 220 tkr mer än budget,
beroende på att både skörd och pris varit högt. Till grisproduktionen köper vi in mycket foder, tyvärr har
också foderpriserna följt fjolårets stigande trend och varit större än budgeterat. För grisproduktionen var i
våras foderpriserna höga och smågrispriset högt så vi valde att sälja av smågrisar istället för att föda upp dem i
egna stallarna. Detta visade sig vara en bar strategi, intäkterna är 217 tkr bättre än budget. Dock har priserna
för hyra av suggor ökat mer än beräknat, -91 tkr. Sammanlagt för 2012 visar gården större intäkter än budget,
(+1 325) tkr och kostnader 1 343 tkr mer än budget vilket sammantaget gör 18 tkr mer än budget.
I konferensen försöker vi öka omsättningen genom att marknadsföra oss utanför Lövsta. Vi har under året
använt mer råvaror från gården vilket vi hoppas skall göra att fler väljer att ha sina konferenser på Lövsta.
Intäkterna är 310 tkr mer än budget och totalt 153 tkr mindre än budget.
Alla fastigheter på Lövsta är för närvarande uthyrda, intäktssidan motsvarar därför budget väl. På
kostnadssidan har vi av olika anledningar inte hunnit göra allt underhåll som vi planerade. Detta är
naturligtvis inte bra på sikt, underhållet måste genomföras förr eller senare. Fastigheter redovisar 478 tkr
mindre än budgeterat.
Under ledning redovisas våra projekt. Under året har vi fått utbetalt för projektet nya grödor samt
investeringsstöd för satellitbrunnen vi byggde 2011, vilket tillsammans bättrar resultatet med 327 tkr.
Uppdragsutbildningen gick som väntat med underskott (168 tkr) beroende på externa lärare som kostade mer.
Ledning redovisar ett resultat på 404 tkr mindre än budget.
Av investeringar kvarstår 146 tkr som är till ett stubbredskap som beställdes under hösten. Tyvärr hann det
inte levereras innan årsskiftet varför investeringsmedlen måste överföras till 2013.
Sammantaget visar Lövsta Landsbygdscentrum ett resultat på 1 017 tkr mindre än budgeterad ram.
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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 2012
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1
Trädgårdskursen inom Komvux har avslutning till påsk och många av eleverna har jobb som
väntar. Ansökningsläget till Naturbruksprogrammet är allvarligt, få elever söker till Lövsta.
Även uppdragsutbildningen för komvux minskar i omfattning eftersom finansieringen till
yrkesvux minskats.
Delårsrapport 2
Naturbruksprogrammet har fått 13 elever i nya årskurs 1, varav tre av dessa är PRIV. Det är
ingen vuxenutbildning inom komvux planerad detta läsår eftersom finansieringen inom
yrkesvux minskats.

Period 3 (september – december)
Naturbruksprogrammet hade vi årets slut 12 elever. Vi har fått beviljat pengar till en
grundkurs inom komvux som planeras genomföras under 2013.

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1
Gårdens ekonomiska resultat är i vanlig ordning svår att prognostisera. Avräkningsprisernas
utveckling är osäker, främst på grissidan. För närvarande säljer vi smågrisarna och låter
stallarna stå tomma då det är bättre ekonomi i detta. Förhandlingar förs mellan
grisproducenterna på Gotland och slakteriet om ett nytt avtal. Ekotillägget på mjölken
sänktes nyligen. Lövstas styrka är att vi är diversifierad. Sammantaget blir prognosen i detta
tidiga läge budget i balans.
Delårsrapport 2
Styrkan i Lövsta gårds diversifiering blir allt tydligare. Lönsamheten i mjölkproduktionen har
ytterligare försämrats genom fler prissänkningar på mjölken. Samtidigt dras vi med höjda
priser på foderråvaror, d v s det proteinfoder som vi måste köpa in. Grisproduktionen
uppvisar glädjande nog bättre priser än på länge även om det är höga foderpriser även här.
Växtodlingen visar ett jättebra resultat där bra växtsäsong med höga skördar kombineras
med bra avvräkningspriser. Rapsen t ex ligger 200 tkr över budget.
Eleverna på naturbruksprogrammet har nu vissa dagar undervisning i Visby. Detta i
kombination med att vi tyvärr inte har några vuxenelever under läsåret väcker farhågor om
att underlaget och omsättningen för konferens/kök kommer att minska. Det arbetes dock
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aktivt i samarbete med CPG för att hitta möjligheter där elever från CPG kan få sin
undervisning på Lövsta. Ett exempel på detta är motorsågskurs för fordonseleverna som
indval.
Period 3 (september – december)
Lövsta redovisar 1 017 tkr bättre än budget. För gården är det mjölkproduktionen som har
problem med höga foderpriser och låga avräkningspriser på mjölk. Det var ett bra
växtodlingsår så vi är till stora delar självförsörjande på foder för mjölkproduktionen.
Grisproduktionen präglas även den av höga foderpriser men här har avräkningspriserna stigit
jämfört med 2011.
Konferensen visar överskott men problemet med minskande elevantal som äter i
restaurangen kvarstår. Vi använder allt mer egna råvaror från gården och marknadsför oss
utanför Lövsta med detta. Vi hoppas kunna få fler att välja Lövsta för sina konferenser.
Alla fastigheter är för närvarande uthyrda på Lövsta. Osäkerheten om Kultur &
fritidsförvaltningens flytt kvarstår. Underhållsbehovet av fastigheterna bedöms som stort och
vi har under året inte kommit i mål med att genomföra allt underhåll som vi planerat och
budgeterat för.

3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1
Tjänsteplaneringen pågår för lärarpersonalen inom naturbruksprogrammet. Samtal har
genomförts av Previa med all personal på Lövsta som ett led i den psykosociala
skyddsronden. Sammanställning och uppföljning kommer under våren.
Delårsrapport 2
Uppföljningen av Previasamtalen med all personal, ledd av utbildningschefen fortsätter enligt
plan. Två möten har hållits där vi bearbetar resultatet från Previasamtalen.
Period 3 (september – december)
Processen efter previautredningen fortsätter, möten har hållits under hösten.

4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1
Svenska djurhälsovården ny hyresgäst på Lövsta. Även studieförbundet vuxenskolan är på
väg tillbaks till Lövsta, troligen till hösten. Vi har därmed mycket få lokaler som inte är
uthyrda. Utredning pågår för att flytta särskolans snickeri till Lövsta från Solrosenområdet.
Konferensen går bra, ryktet om att vi lagar vår mat från lokalt producerade råvaror börjar
sprida sig.
Delårsrapport 2
Arbetet med att knyta undervisningen och gården tätare tillsammans går framåt. I och med
GY11 så ges större möjligheter till detta och vi strävar efter att eleverna skall vara med
praktiskt ute på gården så mycket som möjligt.
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Period 3 (september – december)
Arbetet med att knyta samman teori och praktik i karaktärsämnena fortsätter. Det är nu
andra året i nya gymnasiereformen och vi upplever det som eleverna tycker det är bra.
Eleverna är ute i både stallar och åkrar i högre omfattning än tidigare.

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1
De låga ansökningssiffrorna till naturbruksprogrammet har föranlett till att all personal på
Lövsta hade en träff med näringen i mars. Temat för eftermiddagen var ”Lövsta – utveckling
eller avveckling”. En hel del positiva och bra tankar framkom vid träffen.
Näringen genom LRF-ungdomen och lärarna på Lövsta skall bjuda in intresserade ungdomar
till informationskväll på Lövsta i början av maj.
Representanter från näringen, GVN och Lövsta skall göra ett studiebesök i Jämtland för att
studera hur de arbetar med de likartade problem de har där. Resan finansieras av
länsstyrelsen med projektstöd från EU.

Delårsrapport 2
Vi lämnar in en ny ansökan om yrkeshögskola, Entreprenör Fårproduktion. Vi spetsar till
årets ansökan och riktar in den mer mot entreprenörskap och egenföretagande. Näringen
står helt bakom denna och de olika aktörerna har skrivit mycket bra yttranden som bifogas
ansökan.
Representanter från näringen, LRF, Hushållningssällskapet och Växa, diskuterar med oss
angående att Växa (husdjursrådgivning och seminverksamhet nöt) vill flytta till Lövsta. Vi har
gemensamt sett på Lövstas fastigheter efter lämpliga lokaler. En skrivelse har gjorts där
Lövsta varit med som presenterats för AU. Näringens representanter har också träffat
regiondirektören i frågan.

Period 3 (september – december)
Processen med att få Växa till Lövsta fortsätter, frågan ligger nu på ledningskontoret. De
gröna näringarna på Gotland är mycket engagerade i Lövstas utveckling och ett projekt med
en förstudie för att göra Lövsta till ett grönt centrum har startats. Näringen har under året
presenterat en målbild för vad de vill med Lövsta. Vi känner ett stort stöd här både vad det
gäller hjälp med rekrytering av elever till att utveckla hela Lövsta. Vår ansökan om
Yrkeshögskola Får fick vi tyvärr avslag på. Detta var andra gången så fler ansökningar
kommer troligen inte att göras.
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Antagningsenheten

Chris Schlemlein-Wenell

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter

-6 670

Personalkostnader

Resultat

-5 494

-1 176

499

494

5

37 427

41 784

-4 357

31 256

36 784

-5 528

Övriga kostnader
Summa

Utfall

Avvikelse per verksamhet (tkr)
Budget

Utfall

Resultat

7241 Antagning

-6 151

-4 991

7242 Frigymn egen kommun

25 280

27 836

-2 556

7243 Frigymn annan kommun

5 908

7 626

-1 718

7244 Komgymn annan kommun

6 219

6 313

-94

31 256

36 784

-5 528

Summa

-1 160

Elevflöden fristående egna kommunen
Elevflöden, fristående skola, elever i den egna kommunen, folkbokförda. Ett högre årselevtal än budgeterat, 11
årselever. Budgeterat antal elever var 267,5 och verkligt antal elever blev 278,5.
Donnergymnasiet

Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Estetiska programmet (ESBIL)
Estetiska programmet (ESMUS)
Estetiska programmet (ESTEST)
Livsmedelsprogrammet (LP)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Ekonomiprogrammet (EK)
Mediaprogrammet (MP)
Preparandutbildning (IMPRE)
Hantverksprogrammet (HV)
Yrkesintroduktion (IMYRK)
Totalt Donnergymnasiet
Guteskolan
Hantverksprogrammet (HV)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Naturbruksprogrammet (NB)
Teknikprogrammet (TE)
Totalt Guteskolan

Verkligt

Budget

Differens

34,5

30,5

4,0

5,5

20,0

-14,5

20,0

16,5

12,5
7,0

6,0

1,0

18,0

19,5

-1,5

53,5

53,0

0,5

20,5

19,5

1,0

5,5

5,5

0,0

15,5

15,0

0,5

3,5

1,0

2,5

8,0

5,0

3,0

9,0

7,0

2,0

213,0

198,5

14,5

Verkligt

Budget

Differens

36,0

35,0

1,0

16,5

15,5

1,0

9,5

7,5

2,0

3,5

4,5

-1,0

65,5

62,5

3,0

6,5

-6,5

267,5

11,0

Gotlandsgymnasiet
Totalt Fristående skolan

3,5
12,5

278,5
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Elevflöden annan kommun
Budget och verkligt antal elever är i balans totalt sett.
Årselever
Elever från annan kommun, budget 58 elever
Elever i kommunal gymnasieskola
Elever i fristående gymnasieskola
Interkommunal ersättning
Elever från annan kommun verkligt-budget 52-58= 6 elever

Verkligt

Budget

Differens

-

-

-

59

61

-2,0

73

71

2,0

132

132

0

Kommentar till resultatet
Snittkostnaden för elever i annan kommun har varit för lågt räknat i budget, det bekräftas genom att
differensen för elever ställs i relation till resultatavvikelsen per kategori. För budgetåret 2013 är detta noterat
och åtgärdat.
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Inack, bibliotek Säve och Norr,
Idrottsgymnasiet

Helena Wottle, Louise Greveback, Helene MikuiLindh, Petter Svensson

Inack- reseersättning (tkr)
Budget

Utfall

Resultat

Intäkter

0

-15

15

Lokalkostnader

0

2

-2

3 847

3 518

329

3 847

3 504

343

Övriga kostnader
Summa

Bibliotek Säve(tkr)

Budget

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa
Investeringar (tkr) Säve

Utfall

Resultat

-1 466

-1 470

4

1 045

1 050

-5

421

405

16

0

-15

15

Budget

Utfall

Resultat

24501 Undervisningsinventarier

5

0

5

24502 Läromedel

5

0

5

10

0

10

Summa

Bibliotek Visby Norr(tkr)

Budget

Intäkter

Utfall

Resultat

-1 098

-1 109

11

Personalkostnader

833

799

34

Övriga kostnader

265

284

-19

0

-26

26

Summa
Investeringar (tkr) Norr

Budget

Utfall

Resultat

24501 Undervisningsinventarier

5

0

5

24502 Läromedel

5

10

-5

10

10

0

Summa

Idrottsgymnasiet(tkr)
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Budget

Utfall

Resultat

-588

-599

11

508

263

245

25

5

20

115

43

72

60

-287

347

Kommentar till resultatet
Färre utbetalningar för inackorderingsersättning, idrottsgymnasiets överskott beror på att löneutfallet i början
av hösten låg felaktigt på Förvaltningschefen. Av övriga kostnader så har motsvarande överskott på 70 tkr
belastat Ekonomichefens utfall i form av samlingsfaktura från Gotlands Idrottsförbund.
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Richard Steffengymnasiet

Charlotte Lilja

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter

Utfall

Resultat

-32 481

-35 454

2 973

27 494

29 703

-2 209

0

4

-4

4 987

7 111

-2 124

0

1 364

-1 364

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Elevflöden
Antal elever blev något färre än budgeterat (-8,5).
Årselever

Verkligt

Budget

Differens

84,5

90,0

-5,5

57,5

48,0

9,5

25,5

30,0

-4,5

340,0

345,5

-5,5

26,0

28,5

-2,5

533,5

542,0

-8,5

Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Ekonomiprogrammet (EK)
Humanistiska programmet (HU)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Språkintroduktion (IMSPR)
Totalt RSG

Investeringar
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Budget

24500 IT

Utfall

Resultat

85

85

0

24501 Undervisningsinventarier

134

134

0

24502 Läromedel

181

181

0

Summa

400

400

0

Kommentar till resultatet
Resultatet var förväntat.
De små elevkullarna i åk 2 och 3 under vårterminen 2012 och i åk 3 under höstterminen 2012 gjorde att
intäkterna inte motsvarade utgifterna för att fasa ut utbildningen. Det gamla gymnasiets elever måste få
slutföra sin utbildning och gruppstorlekarna påverkas av detta. Utöver detta har de två halvklasstora NIUklasserna, där varje elev i lärarresurs och driftmedel kostar ca 20 tkr mer än en vanlig SA-elev, gett en
fördyring på ca 500-600 tkr. Dessutom tillkommer vårt sparkrav på 245 tkr, samt att löneökningar inte
kompenseras fullt ut.
Det låga elevtalet på språkintroduktionen innebar också fördyringar. Under vt 12 hade vi drygt 30 elever och
räknade med att få något fler elever ht 12. Emellertid slutade några elever av olika anledningar, t ex utvisning
och därför hade vi ht 12 en organisation som var för stor i förhållande till elevantalet, en tjänst ca 250 tkr
räknat på halvt år. Eleverna på språkintroduktionen har mycket olika stödbehov beroende på vilket land de
kommer ifrån och vilken skolgång de har bakom sig. Det finns medel att söka för extra kostnader hos
migrationsverket, vilket vi gjort (500 tkr). Medlen söks i efterhand och har därför inte kommit till skolan
under 2012. I årets resultat ligger ändock den intäkten medräknad som en periodisering.
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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 2012
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1
Läsåret 2011/2012 fick vi en positiv elevökning. Preliminärt ser det ut som att vi får en god
tillströmning av elever även ht 2012, även om den kanske blir något mindre än 2011. Dock
har vi de svaga åren kvar i systemet i det ”gamla” gymnasiet. Nuvarande åk 2 på SP är bara
118 elever. Åk 3 är obetydligt fler. Det dröjer alltså innan effekten av elevnedgången får
genomslag. Idrottsklassen i åk 1 består av 17 elever, vilket innebär att elevpengen inte
täcker kostnaderna för klassen. Den prognos som tidigare gjorts att de dåliga åren får
konsekvenser för hela 2011 och 2012 står sig alltså.
Inför hösten 2012 ser vi en minskning av antalet elever till Barn- och fritidsprogrammet och
vi planerar därför en minskning av antalet platser till 24. Vi räknar med att dessa platser ska
fyllas och att det även kommer att finnas några elever i reserv.
Delårsrapport 2
Ekonomiprogrammet lockade fler än vi planerat för, vilket gjorde att vi utökade antalet
platser från 32 till 60. Antalet elever är nu 58, alltså en positiv ökning. Organisationen för
Samhällsvetenskapsprogrammet följde prognos, men tyvärr kan vi åter konstatera att NIUklassen blev mycket liten, endast 18 elever, trots att ytterligare en lagsport blev certifierad
(innebandy). Barn- och fritidsprogrammet fyllde inte de 24 platserna utan har nu 22 elever.
Vi organiserade oss för 20 platser på Humanistiska programmet, men beslut fattades att dra
ner till 14 för att kunna samläsa 5 kurser med Estetiska programmet, som fick färre elever
än väntat. Det innebar att i slutändan några elever med goda betyg som ville in på
Humanistiska programmet inte kom in. Språkintroduktionen organiserades för 30-40 elever.
Vid terminens början fanns endast 21 elever.
Alla siffror ovan med viss reservation, eftersom elevantalet aldrig är konstant. Sammantaget
har skolan ökat antalet elever med ca 30st ht 2012 jämfört med vt 2012.
Period 3 (september – december)
Elevantalet har varit i stort sett oförändrat. NIU-klassen minskade med två elever, men
eleverna går kvar på SA. Humanistiska programmet utökades med en elev under perioden.
SPRINT, fortsatt färre elever än väntat, men två elever har tillkommit under terminen.
Språkintroduktionen är näst intill omöjlig att planera för. Här finns ensamkommande
ungdomar, ungdomar som flyttat hit med familjer, ungdomar som väntar på besked om de
får stanna etc. Det händer flera gånger under läsåret att elever blir utvisade ur landet o s v.

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1
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Gy 11 har inneburit fler elever till skolan, genom att de högskoleförberedande programmen
vuxit i volym. Införandet av NIU-klass (idrottsgymnasiet) har inneburit ökade kostnader,
eftersom klassen endast har 17 elever. NIU ställer också högre krav på skolans organisation
än det gamla lokala idrottsgymnasiet.
Samtidigt ska det ”gamla gymnasiet” löpa parallellt med ”för få” elever och utan möjligheter
till effektiviseringar, eftersom de enligt gymnasieförordningen har rätt att fullfölja sin
påbörjade utbildning. Tidigare kunde vi t ex göra effektiviseringar genom att läsa kurser
vartannat år med elever från olika årskurser. Dessa effektiviseringar planar nu ut. Den sista
årskursen i det gamla gymnasiet (som lämnar skolan vt 2013) är dessutom den minsta
elevkullen vi haft.
Språkintroduktionen överfördes till skolan ht 2011 och har visat sig vara resurskrävande,
eftersom eleverna är alltifrån analfabeter till färdiga studenter när de kommer hit.
Gruppstorlekarna blir därför av nödvändighet små, eftersom de har så olika förkunskaper.
Det kommer också elever kontinuerligt under läsåret, vilket innebär att organisationen hela
tiden måste anpassas och förändras.
Trots att vi parallellt med ökat elevantal i åk 1, dragit ner lärarresursen med en tjänst inför
2012, lyckas vi inte få budgeten i balans. Jag räknar dock med att de effektiviseringar vi har
gjort och kommer att göra inför hösten skall ge resultat så snart det gamla gymnasiet
avslutats.
Delårsrapport 2
Som tidigare förutsågs kan vi inte få budget i balans under 2012. Visserligen var det positiva
inflödet på Ekonomiprogrammet en hjälp, men det motsvarades tyvärr av färre elever på
andra program, där språkintroduktionen är det största bekymret, eftersom elevpengen där är
nästan dubbelt så hög som till våra övriga program, vilket innebär att ”tappet” i budgeten är
stort. Med de olika nivåerna som eleverna har kunskapsmässigt, krävs många grupperingar,
men i dagsläget är varje grupp alldeles för liten för att bära de kostnader som
undervisningen innebär. Detta betyder att den besparing som vi gjort på de nationella
programmen nu inte får någon effekt.
För övrigt gäller samma bedömning som i delårsrapport 1, nämligen att det fördyrar att ha
två system igång samtidigt.
En ytterligare försvårande omständighet är att de besparingskrav som vi får varje år, t ex
genom att inte få full täckning för löneökningar innebär att en verksamhet som vår där 90 %
går till personalens löner är mycket svår att göra besparingar i. Samtidigt ökar kostnaderna
för alla andra tjänster såsom IT, telefoni, prenumerationer, försäkringar etc. Vi har varje år
dragit ner på läromedelsanslagen, så att vi nu nått en nivå där det i vissa fall inte varit
möjligt att köpa nödvändiga läromedel inom budgetramen som tilldelats.
Richard Steffengymnasiet har under flera år halkat efter i datortäthet. Vi har helt enkelt inte
haft råd att ha datorer i den omfattning som krävs för en modern undervisning. Det är allt
svårare att fortsätta på det viset, eftersom de nya kursplanerna förutsätter att eleverna har
tillgång till dator i alla ämnen. Detta är omöjligt för oss som fortfarande har datorvagnar som
räcker till drygt 20 % av våra elever.
Detta läsår startar vi den nationella medieinriktningen på Samhällsvetenskapsprogrammet
och vi har fått tillstånd att införskaffa datorer till den klassen (30 st). Det innebär en ökad
kostnad denna termin på ca 45 000 kr för den klassen, som vi inte budgeterat. Samtidigt är
det en nödvändig utveckling och datorn är i detta fall elevens kanske viktigaste läromedel.
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Period 3 (september – december)
Vi gjorde besparingar inför höstterminen med ca 2 tjänster på de nationella programmen
plus neddragna läromedelsanslag trots att elevantalet ökade (Språkintroduktionen är inte
medräknade här). Vi införde stopp för inköp av läromedel i början av november. Trots detta
blev det ett underskott, precis som prognosen visade. Läsåret stämmer inte med budgetåret
och de små elevkullarna i åk 2 och 3 under vårterminen 2012 och i åk 3 under höstterminen
2012 gjorde att intäkterna inte motsvarade utgifterna. Utöver detta har vi de två
halvklasstora NIU-klasserna, där varje elev i lärarresurs och driftmedel kostar mer än en
vanlig SA-elev, ca 20.000 mer.
Det låga elevtalet på språkintroduktionen innebar också fördyringar. Vi hade under hösten en
organisation som är för stor i förhållande till elevantalet. Det finns medel att söka för dessa
elevers speciella behov hos migrationsverket, vilket vi gjort. Vi är dock beroende av underlag
från socialförvaltningen, vilket varit mycket svårt att få fram. Vi har till sist i december 2012
fått det underlag som vi efterfrågat och har ansökt om 500.000 kr. Handläggningstiden är
normalt sett lång, men vi räknar med att kunna periodisera den intäkten, vilket kommer att
förbättra vårt resultat med motsvarande summa. Inför 2013 har vi reducerat lärarresursen
med en tjänst.

3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1
En av våra lärare har gått forskarlyftet och avlagt licentiatexamen. En lärare har slutfört
lärarlyftet för att möta kompetensbehovet inom juridik i ekonomiprogrammet. En lärare
avslutar under våren en utbildning i genuspedagogik. En lärare har varit delvis tjänstledig för
studier. Vikariebehovet har kunnat lösas med behöriga lärare. Tre vikarier har anställts som
går det s k introduktionsåret i enlighet med de nya kraven för lärarlegitimation.

Delårsrapport 2
De kompetensinsatser som redovisades i delårsrapport 1 har slutförts, sånär som på en
lärare som avslutar det sista i studierna under denna termin parallellt med lärartjänsten.
Tre personer har gått i pension. En lärare är fortsatt tjänstledig. Vi har minskat antalet
tjänster på de nationella programmen med ca 2 tjänster. Språkintroduktionen har dock
utökats med ca 1,2 tjänster. Neddragningen av tjänster på de nationella programmen ska
ses mot bakgrunden att vi har mer än 30 elever fler på dessa program. Jag bedömer att det
inte är möjligt att minska lärartätheten mer med tanke på de stödbehov som finns. Tvärtom
skulle det vara motiverat att utöka med en specialpedagog till.

Period 3 (september – december)
Se delårsrapport 2
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4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1
Vi fortsätter arbetet med att försöka minska elevfrånvaron. De nya CSN-reglerna bidrar till
att elever blir mer medvetna om vikten av att vara närvarande i skolan, men fortfarande är
det en bit kvar till att frånvaron ska understiga 10 % i snitt.
Gy 11 innebär bl a ett ökat antal nationella prov. Proven har också utökats med fler delprov i
matematik och svenska, vilket kräver komplicerade schemaomläggningar. Vi har ännu inte
sett hur väl eleverna kommer att lyckas i Gy 11, men vi ser att det ökande antalet elever
som söker sig till de högskoleförberedande programmen också innebär att skolans behov av
stöd till elever med särskilda behov hela tiden ökar.

Delårsrapport 2
Måluppfyllelsen är i stort sett tillfredsställande, förutom i matematik som ett viktigt
undantag. Gy 11 har på de högskoleförberedande programmen skärpt kraven i matematik.
Det har inneburit stora problem för oss och vi har trots olika stödinsatser + sommarskola
alltför många som inte når målen.
Vi ser också att Gy 11 allmänt sett har inneburit att betydligt fler elever än tidigare söker sig
till de högskoleförberedande programmen. Samtidigt har kraven i de allmänna ämnena på de
högskoleförberedande programmen skärpts, vilket innebär att stödbehoven generellt ökar.

Period 3 (september – december)
Trots ändrade och hårdare regler för studiestödet, minskar inte frånvaron. Den ogiltiga
minskar men å andra sidan skjuter den anmälda frånvaron i höjden. Vi kan konstatera att
föräldrarna i högre grad sjukanmäler eleverna för att inte få ogiltig frånvaro och indraget
studiemedel.
Stödresursen är en ständig bristvara. Eleverna ha stora behov av stöd, särskilt i matematik,
men även i engelska. Elevens rätt till stöd innebär stora kostnader för skolan. Se
delårsrapport 1 och 2.

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1
Elevminskningarna har inte påverkat elevtillströmningen till RSG. Tvärtom har vi fler elever i
åk 1 än vi haft på många år och det ser ut som om trenden håller i sig inför nästa läsår. En
minskning på BF ser vi dock. Vi har därför planerat att minska antalet platser till 24 inför
hösten 2012.

Delårsrapport 2
De antaganden vi gjorde i delårsrapport 1 stämmer väl med utfallet.

Period 3 (september – december) Se delårsrapport 2.
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5.1 Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter
Personalkostnader

Resultat

-37 653

-37 993

340

31 290

30 879

411

10

4

6

6 353

8 505

-2 152

0

1 395

-1 395

Lokalkostnader
Övriga kostnader

Utfall

Summa

Elevflöden
Antal elever blev lägre än vad som budgeterats (-21).
Årselever

Verkligt

Budget

Differens

28,0

28,0

0,0

59,5

63,5

-4,0

104,5

106,0

-1,5

12,5

13,0

-0,5

69,5

75,5

-6,0

68,5

76,5

-8,0

10,5

11,0

-0,5

59,5

64,0

-4,5

3,0

15,0

-12,0

Estetiska programmet (ESBIL)
Estetiska programmet (ESMUS)
Handels- och administrationsprogrammet (HA)
Hotell- och turismprogrammet (HT)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Hantverksprogrammet (HV)
Estetiska programmet (ESTEST0S), RBS
Preparandutbildning (IMPRE)
Individuellt alternativ (IMIND)

27,5

Yrkesintroduktion (IMYRK)
Totalt EAG

Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Budget

27,5

15,0

26,5

-11,5

458,0

479,0

-21,0

Utfall

Resultat

24500 IT

128

128

0

24501 Undervisningsinventarier

201

198

3

24502 Läromedel

273

273

0

Summa

602

599

3

Kommentar till resultatet
De minskande elevkullarna är den största anledningen till ett minusresultat. Grupperna blir inte fullbelagda
trots organisationsförändringar som innebär samläsning mellan program och inom program. Avhoppen från
Restaurangutbildningen hösten 2011 då 8 elever slutade på kort tid motsvarar cirka 500tkr. Minskningen av
elever slår från den första juli medan organisationen för vårterminen kostar fram till mitten av augusti. En
eftersläpning som är dyrbar eftersom vi 2012 inför höstterminen minskade personalen med nära 10
heltidstjänster jämfört med vårterminens organisation. Lönekostnader för juli och ett par veckor i augusti ger
en merkostnad på 500tkr som vi inte har täckning för med elevpeng.
Flera övertalighetsprocesser har startats men drar ut på tiden vilket påverkade vårens negativa resultat.
Omdisponeringar av lokaler medför flyttkostnader. Individuella alternativet har flyttat närmare övrig
verksamhet och Textil-utbildningen har flyttats till Hemse folkhögskola.
Läraravtalet kostar cirka 350 000 mer än budgeterat. Utöver detta hade vi ett sparbeting på 314tkr att kämpa
med. Underskottet blev lägre än förväntat för 2012. Det har krävt uppoffringar.
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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 2012
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1
Under läsåret 2011/12 har det skett en del avhopp från skolans olika program. Att detta
skulle ske har varit svårt att förutspå, men har grundat sig i felval och studiesvårigheter som
bland annat beror på ofullständiga kunskaper från grundskolan.
Under hösten 2012 så slår elevminskningen på ön på ett stort antal av skolans program.
Delårsrapport 2
Elevkullarnas minskning samt elevernas förändrade preferenser vad gäller gymnasievalet har
slagit hårt mot Elfrida Andréegymnasiet. Elevminskningen har på tre år skett från 575 till 375
för våra nationella program. Tillskott från introduktionsprogrammen har skett med cirka 50
elever innevarande läsår.
Period 3 (september – december)
Skolans program omfattar c:a 100 elever per årskull för år 1 och 2 och något mera för år 3.
Avhoppen har inte varit uppseendeväckande stora medan ett visst inflöde skett till
introduktionsprogrammen.

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1
Trenden med färre sökande på yrkesprogrammen och det vikande elevunderlaget, har gjort
att många av skolans program står med tomma utbildningsplatser. En översyn hur
organisationen ska kunna effektiviseras har skett under våren-12. I nuläget där ”det gamla
gymnasiet” löper parallellt med den nya gymnasiereformen skapas svårigheter med
kostnadseffektiva lösningar såsom B-forms alternativ.
Från hösten -11 har EAG haft en ny organisation med olika Introduktionsprogram, som i ett
uppbyggnadsskede inte har kunnat lösas på ett ultimat sett i samläsningslösningar. Även
detta har det skett en översyn kring under våren 2012.
Övertalighetsprocesser som fackligt har dragit ut på tiden, har även det påverkat det
ekonomiska läget negativt. Det är oerhört viktigt att dessa processer blir smidigare för att få
en bantad organisation i balans.
Elever med olika handikapp kräver vissa anpassningar, både lokaler och läromedel. Fler
elever med utökad kurs (högskolepaketet är en rättighet) kommer att fördyra utbildningarna.
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Delårsrapport 2
De minskande elevkullarna är den största anledningen till ett minusresultat. Grupperna blir
inte fullbelagda trots organisationsförändringar som innebär samläsning mellan program och
inom program.
Minskningen av elever slår från den första juli medan organisationen för vårterminen kostar
fram till mitten av augusti. En eftersläpning som är dyrbar eftersom vi i år minskar
personalen med nära 10 heltidstjänster. Lönekostnader för juli och ett par veckor i augusti
ger en merkostnad på en halv miljon som vi inte har täckning för med elevpeng.
Flera övertalighetsprocesser har startats men drar ut på tiden.
Omdisponeringar av lokaler medför flyttkostnader. Individuella alternativet har flyttat
närmare övrig verksamhet och Textil-utbildningen har flyttats till Hemse folkhögskola.
Driftskostnader och investering skjuts på framtiden i samband med den nya gymnasieskolan
trots att de nya kurserna kräver nytt material.

Period 3 (september – december)
Övertaligheten belastar under hösten inte skolans ekonomi. En anpassning av organisationen
har därför givit resultat för personalkostnaderna som stadigt sjunkit under de senaste
månaderna.
Förskjutningen av personalkostnader i förhållande till utbetalning av eleversättningen kostar
cirka 500 000. (Se ovan!)
Läraravtalet kostar cirka 350000 mer än budgeterat.
Avhoppen från Restaurangutbildningen hösten 2011 då 8 elever slutade på kort tid
motsvarar det återstående underskottet. Vi har aldrig tidigare haft ett sådant stort avhopp
och det upprepades inte heller hösten 2012.
Underskottet blir lägre än förväntat för 2012. Det har krävt uppoffringar. Elfrida ligger efter
vad gäller IT-investeringar och underhåll. Det är omöjligt att klara 2013 om inte ett
systemskifte sker vad gäller IT, dvs övergång till 1-1.

3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1
Oro inför framtida övertalighet och dålig arbetsmiljö i t ex F-huset kräver särskilda
personalvårdande insatser, t ex samtalsstöd från Previa och hälsoundersökningar.
Kompetensutveckling i samband med gymnasiereformens nya inriktningar och kurser sker
och rektor utbildar sig på rektorsprogrammet. Lärarlegitimationen ställer krav på
kompletterande fortbildning för en del av personalen.

Delårsrapport 2
De utdragna övertalighetsprocesserna påverkar arbetsklimatet negativt likaväl som oro inför
framtida anpassningar av programutbud. Organisationen är för stor i förhållande till
nuvarande elevtal trots personalminskningarna. Vissa lärarkategorier drabbas hårdare av den
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förändrade sökbilden samt det nya gymnasiets kursutbud.
Beslut vad gäller F-huset och utbildningsutbud ligger nära och när dessa är fattade vet alla
vad vi har att förhålla oss till vilket gör processerna lättare.
De nya kurserna inom Gy11 kommer även i år kräva tid för förberedelser, planering och
fortbildning.
Period 3 (september – december)
En fortsatt oro kring några av våra program och inriktningars framtid. Nämnden avvaktar
utfallet av elevernas val och några program kan drabbas av antagningsstopp vid för få
sökande. Estetik och media (Filmgymnasiet) skall enligt beslut ha ett tätare samarbete med
Folkhögskolan i Fårösund. Det är ännu oklart hur detta skall ske.
Det har glesnat i personalleden och alla väntar nu på hur den kommunala gymnasieskolan
skall organiseras. Flera ämneslärare delar sin tjänstgöring redan detta läsår med våra
grannskolor och ett ännu tätare samarbete förväntas. En tuff nedbantning av driftsmedel och
större grupper gör det dagliga arbetet än mer tungt och ytterligare nedskärningar är inte
längre rimligt. Besparingar måste nu ske på en annan nivå än undervisningen.

4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1
Arbetet med att försöka minska elevfrånvaron har fortsatt och ett nytt sjukanmälningssystem
har introducerats under läsåret. I detta system så får vårdnadshavare ett meddelande
antingen via sms eller mail om anmäld sjukfrånvaro och ogiltig frånvaro samma dag, vilket är
ett krav i skollagen.
Upphandlingen av elevdokumentationsprogram har effektiviserat arbetet kring elever i behov
av stöd. Elever med behov av särskilt stöd har dock ökat.
Antalet nationella prov i Gy-11 har ökat, vilket i år har varit problematiskt i
schemaläggningen.
Delårsrapport 2
Stabilare schema under denna höst genom att F-hus frågan hanteras med större tydlighet.
Många elever med studiesvårigheter är antagna och vi försöker utveckla samarbetet med
introduktionsprogrammen.
De nya skärpta kraven på elevuppföljning från skollagen innebär en utökad administration
från lärare och övrig personal.
Period 3 (september – december)
Alla våra program är öppna. Det innebär att många elever antas till programmen som
behöriga eller som PRIV med bristande förutsättningar till att framförallt klara teoretiska
studier. I kombination med att undervisningsgrupperna i de aktuella kurserna blivit större har
behovet av stöd ökat.
Introduktionsprogrammen har svårt att hitta sin form. Från våren startade det Individuella
Alternativet på skolan medan Preparandutbildningen flyttades till CPG. Ett närmare
samarbete med yrkesprogrammen samt arbetslivet måste eftersträvas för att även detta
program skall bli förberedande för arbetsliv. En handfull elever från
introduktionsprogrammen återfinns till sin huvudsakliga del på nationella program.
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Undervisningen i svenska som andraspråk för elever inom de kommunala gymnasieskolorna
organiseras detta läsår av EAG. Organisationen är svår att schemalägga eftersom eleverna
kommer från olika program och dessutom skall läsa 3 olika kurser. Organisationen bör ses
över nästa läsår.

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1
Minskat elevunderlag och oväntad förändring av elevernas val av högskoleförberedande
program har gjort att skolan har tappat elever. Vår dåliga arbetsmiljö i F-huset som
uppmärksammats i media har säkerligen bidraget till att eleverna har valt bort skolan.
Delårsrapport 2
Den stora förändringen är elevernas förändrade val mot de högskoleförberedande
programmen vilket skapat stora luckor på yrkesprogrammen. Det är ännu oklart vad denna
förändrade sökbild beror på. Det är inte otroligt att vi får en bumerangeffekt när alltfler
elever möter svårigheter på de högskoleförberedande programmen.
Utökat samarbete med branscherna kan påverka elevernas sökbild. Politiska beslut kring
utbildningsutbudet är en avgörande faktor över våra möjligheter att i framtiden bedriva en
utbildning i ekonomisk balans.
Period 3 (september – december)
Besluten kring utbildningsutbudet är helt beroende av sökandebilden i februari. I skrivande
stund är Filmgymnasiets framtida utformning osäker. Filmfonden går in med stöd men vi vet
inte vad villkoren innebär.
En kontakt har under året tagits med Kulturskolan och har resulterat i ett samarbete kring
personal och lokaler vad gäller dans- och teaterinriktning. Kanske kan detta innebära att de
båda inriktningarna får en stabil grund att stå på.
Ett vikande elevunderlag för VO-programmet har resulterat i ytterligare en vuxenutbildning
inom vård. Det betyder att vi under 2013 kommer att bedriva två parallella
vuxenutbildningar. Ett samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen kring rekrytering av
elever till ungdomsutbildningen har tyvärr runnit ut i sanden.
Flera möten med hotell- och turistbranschen har resulterat i ett förslag till KomVux att
erbjuda en vuxenutbildning under 2013. Start planeras till slutet av september 2013.
Restaurangprogrammet har visat upp sig i medierna genom deltagande i Nobelmiddagen och
genom olika exklusiva gästlärare. Vi hoppas att detta skall ge ett stabilare elevunderlag till
programmet.
Våra ambitioner med att göra Handelsprogrammet till en modern IT-baserad utbildning
kopplad till branschens behov är svår att genomföra när tekniken inte fungerar till fullo.
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Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter
Personalkostnader

Resultat

-71 227

-75 027

3 800

47 792

50 598

-2 806

3 148

2 728

420

20 287

24 754

-4 467

0

3 054

-3 054

Lokalkostnader
Övriga kostnader

Utfall

Summa

Elevflöden
Antal elever blev betydligt lägre än vad som budgeterats (-31).
Årselever

Verkligt

Budget

Differens

111,0

117,0

-6,0

82,5

81,5

1,0

67,5

79,5

-12,0

40,0

40,5

-0,5

3,5

9,0

-5,5

22,0

24,5

-2,5

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
El- och energiprogrammet (EE)
Fordons- och transportprogrammet (FT)
Fordons- och transportprogrammet (FTTRA)
Hantverksprogrammet (HV)
Industritekniska programmet (IN), PT
Naturbruksprogrammet (NB LAN, NB DJU, NP)

58,0

49,5

8,5

196,0

204,0

-8,0

31,5

33,0

-1,5

142,0

149,5

-7,5

37,5

36,0

1,5

7,5

6,0

1,5

24,5

24,5

0,0

823,5

854,5

-31,0

Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Sjöfartsutbildningen (RX, MAS, DAC)
Teknikprogrammet (TE)
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
Preparandutbildning (IMPRE)
Yrkesintroduktion (IMYRK)
Totalt CPG

Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Budget

Utfall

Resultat

24500 IT

143

141

2

24501 Undervisningsinventarier

224

224

0

24502 Läromedel

304

303

1

Summa

671

667

4

Kommentar till resultatet
Se ”Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven” avsnitt 2. Ekonomi.
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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 2012
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1
Inför HT-12 har vi fastställt följande organisation som grund för vår budget 2012.
Bygg- och anläggning BA ökas till 44 platser, inkl. PRIV 4 platser
El- och energi EE oförändrat till 28 platser
Fordon- och transport FT oförändrat 40, inkl. till PRIV 4 platser
Hantverk med finsnickeriinriktning HV finsnick minskas till 8 platser.
Industri med svets och plåt IN ökas 8 platser (7), tillkommer PRIV 5 platser
Naturvetenskap NA oförändrat 60 platser
Naturbruk NB minskas till 18 platser inkl. PRIV 4 platser
Sjöfart RX däck och RX maskin oförändrat 8 platser
Teknik TE ökas till 52 platser
VVS- och fastighet oförändrat 14 platser inkl. PRIV 2 platser
Introduktion, Preparand, IMPRE 11 platser
Introduktion, Yrkesintro, IMYRK 29 platser
Vi gjorde en prognos 4/4 enligt nedan med hänsyn till antalet sökande och föreslagna
förändringar av organisationen. Dessa förändringar är inte budgeterade.
Bygg- och anläggning BA enligt budget 32 platser + PRIV 4 platser
El- och energi EE enligt budget 28 platser
Fordon- och transport FT 32 platser (budget 40) + PRIV 4 platser
Hantverk med finsnickeri HV finsnick 0 platser
Industri med svets och plåt IN 0 platser
Naturvetenskap NA enligt budget 60 platser
Naturbruk NB 13 platser + PRIV 5 platser
Sjöfart RX däck och RX maskin enligt budget 8 platser
Teknik TE enligt budget 60 platser
VVS- och fastighet 16 platser + PRIV 2 platser
Introduktion Preparand, IMPRE 10 elever
Introduktion Yrkesintroduktion, IMYRK 27 elever (hög osäkerhetsfaktor, 27 är lågt räknat)
Lärlingsutbildning
Åk 3 av Lärlingsplatser på Bygg (plåtslageri, måleri), Fordon (Billackerare, MC-mekaniker) och
Produktionsteknik (Verkstadsmekaniker), Naturbruk (Jordbruk, Greenkeeper) gör att vi får en merkostnad
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på ytterligare en årskurs i kärnämnen som vi kommer att dela med EAG. Det planeras inga nya lärlingar i
åk 1 och 2.
Vuxenutbildningar
Vi har under 2011-12 genomfört vuxenutbildning i:

-

Grundläggande Jordbruk

-

Grundläggande Trädgård

-

Lastmaskin och Grävmaskin

Yrkeshögskola
CPG har i samarbete med GVF ansökt och blivit beviljade att starta en tvåårig yrkeshögskola inom
vindkraftsteknik.

-

Första omgången på 22 elever började HT 2011 och slutar till sommaren 2013.

-

Andra omgången, elevintag pågår och ansökningstiden går ut den 15/4 2012.

-

Vi avser att lämna in en ansökan om ytterligare två omgångar till Yrkeshögskolemyndigheten.

Delårsrapport 2
Elevtillströmning och totalt elevunderlag är lägre än förväntat
Fordon och transport, FT: -12 elever totalt. I övergången från åk1 till åk2 har flera elever hoppat av.
Anledningarna är olika; bl.a. har 3 elever valt att söka annan inriktning på fastlandet
Hantverk, finsnickeri, HV: 0 (-8). Antagningsstopp beslutat efter lagd budget
Industri med svets, IN: 0 (-10). Antagningsstopp beslutat efter lagd budget
Naturbruk, NB: 13, ink. PRIV: -5 i åk1
Naturvetenskap, NA: -9 i åkl
Teknik, TE: -8 i åk1

I dagsläget väljer eleverna SA och EK i stället för NA och TE
Antagningssiffrorna för BA, EE, SF och VF ligger i stort sett som beräknat.
Totalt antal elever på CPG ht12: 803 (exkl. YH) mot i budgeten förväntade ca 860
Yrkeshögskola
CPG genomför en tvåårig yrkeshögskola inom vindkraftsteknik.

-

Andra omgången började i augusti. >60 sökande till 20 platser. Revision gjord av YHmyndigheten med mycket beröm.

-

Vi avser att lämna in en ansökan om ytterligare två omgångar till Yrkeshögskolemyndigheten.

Totalt antal elever YH: 40 st.
Ansökan att få starta en Yrkeshögskola för blivande får-entreprenörer kommer att lämnas in
Period 3 (september – december)
Antal årselever i förhållande till budget
Budget 854,5 Verkligt 823,5 vilket innebär ett intäktsbortfall på 31 elever.
Fordon och transport, FT: -12,5
Hantverk, finsnickeri, HV: - 5,5
Industri med svets, IN: -2,5
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Naturbruk, NB: +8,5 (Hästgymnasiets elever slutför utbildningen på NB)
Naturvetenskap, NA: -8
Teknik, TE: -7,5
Bygg och Anläggning: - 6,0
El och Energi, +1
Sjöfart, -1,5
VVS och Fastighet, +1,5
Preparand och Yrkesintro +1,5
Yrkeshögskola
Totalt antal elever YH: 40 st.
Ansökan om ytterligare två år på vindkraftsutbildningen och om att få starta en ny yrkeshögskola för
blivande får-entreprenörer lämnades in i september.
Tyvärr fick vi avslag på båda våra ansökningar varför det till HT-13 endast blir en klass kvar i Vindkraft.

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1
I budgeten är vårt förväntade resultat – 600 KSEK. Detta efter genomförda besparingar 2010-2011 vilka
genom full påverkan 2012 motsvarar 4,8 MSEK.
Efter utfallsgenomgången 4/4 prognostiserar vi ett resultat på -1,1 MSEK. Detta beroende på att vi räknar
med färre elever än vid budgettillfället i oktober 2011. Tillkommer gör Hästgymnasiets elever som
kommer att påverka resultatet både genom högre intäkter och ökade kostnader. Från HT-12 kommer
Introduktionsprogrammen att finansieras av programpeng vilket kan komma att påverka resultatet då
elevantalet är svårt att beräkna.
Lärarkostnader
Fortsatt sammanslagning av grupper i gymnasiegemensamma ämnen i samt B-form på yrkessidan. Mer
omfattande personalplanering tillsammans med RSG och EAG. Den egentliga personalminskningen ser vi
när tjänsteplaneringsprocessen är genomförd.
Ledningskostnader
Under 2011 har vi till befintlig ledningsorganisation tillfört PU, PRIV och YI med 7 personal och ett 30tal elever. Elevgruppen är resurskrävande ur ett elevvårdsperspektiv vilket tagit en del av ledningsresursen
i anspråk (c:a 0,3-0,4 av en heltidstjänst).
Vi har även tillfört 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.
IT-rationalisering
En omfattande genomgång och i förekommande fall uppsägning av abonnemang gav en minskning med
ca 750 KSEK för 2011. Detta fortsätter under 2012 då nu samtliga årskurser på NA och TE har 1t1datorer.
Lokaler
Vi förbereder en eventuell flytt av NA till Björkanderska huset och förutsätter att denna flytt blir
kostnadsneutral för skolan. Detta inkluderar då merkostnader för arbete, planering, nedplockning från Fhuset och montering i Björkanderska. Det innefattar också hyreskostnader för lektionssalar på HGO.
Elevernas individuella val
Systemet med meritvärdespoäng har gjort att fler elever på NV och TE sökt kurser inom RSG:s
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. Vi strävar
tillsammans med de andra skolorna efter att inte ha för små grupper i individuellt val.
Inför HT 2012 har ca 60 % av yrkeseleverna valt Högskolepaketet vilket innebär att vi behöver starta 3 Sv
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och 3 En-grupper vilket motsvarar ca 1,2 tjänster som inte är budgeterat. Om vi kan göra motsvarande
minskning inom yrkesprogrammen är oklart innan vi gjort vår tjänstefördelning.
Sjöfartsutbildningen
Halverat intag på Sjöfartsutbildningen (8 platser) från läsåret 2011-12. 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 intresse för Sjöfartsutbildningen.
Vi önskar en justering av skolpengen så att intäkterna kommer i balans med våra kostnader. Då
det samtidigt blir färre elever så ökar undervisningskostnaden på programmet, framförallt på
yrkeslärarsidan då samläsningsmöjligheter annat än i B-form inte är möjliga.
Hästgymnasiet
En kostnad som varit svår att förutse är integrationen av Hästgymnasiets elever och kursplaner.
Byggprogrammet
Vi beslutade under 2011 att som ersättning för Makrillen använda uppdrag på diverse arbetsplatser. För att
koordinera detta fick vi ersättning för ytterligare en lärare. Detta förutsätter vi kvarstår även detta år.
Investeringar
Investeringsbudgeten för 2012 är ca 800 KSEK. Då beloppet är mycket lägre än de äskanden och behov
som finns så kommer årets investeringar att begränsa sig till endast nödvändiga investeringar för att kunna
fullfölja utbildningarna. Utrymme för moderniseringar och förbättringar finns inte. För att långsiktigt
säkra investeringstunga utbildningar såsom Transport, Anläggning och Naturbruk pågår en diskussion
med ledningskontoret om alternativa finansieringsformer. Vi ser ingen möjlighet att göra investeringar i
dessa program inom given investeringsram.
Delårsrapport 2
I budgeten är vårt förväntade resultat – 600 KSEK.
Maj-09 var förväntat resultat -2,2 MSEK
Efter utfallsgenomgången 6/9 prognostiserar vi ett resultat på 3,0 MSEK.
Skolan har inte blivit fullt ut kompenserad för löneökningar vilket innebär ca -700 000 kr.
Lärarkostnader
Fortsatt arbete med att utveckla möjligheter till samläsning mellan program och inriktningar.
I enstaka fall även mellan skolorna.
CPG har minskat antalet yrkeslärartjänster på FTTP, från 5 till 4 heltidslärare
Ledningskostnader
Vi har minskat antal utbildningsledare med 0,4 tjänst. Arbetslag direktrapporterar till bitr. Rektor/Rektor.
IT-rationalisering
Fortsatt genomgång och rationalisering av datorer. Nu har samtliga lärare och elever på NA/TE 1t1datorer vilket har minskat behoven av vissa datasalar.
Lokaler
Investering i sal för CAD-undervisning, (TE, IN, HV och ind.val)
Elevernas individuella val och yrkesprogrammens möjlighet till högskolebehörighet
Inför HT 2012 har ca 60 % av yrkeseleverna valt Högskolepaketet vilket innebär att vi behövt starta 3 st.
grupper Sv2 inom individuellt val och 3 st. En6-grupper som utökat program/studieplan
Dessa utökade program/studieplaner innebär ökade kostnader för skolan. Skolan är dock tvungen att
erbjuda detta.
Bygg och Anläggningsprogrammet
I stället för att hyra större lokaler har skolan anställt ytterligare en lärare för att kunna göra delningar och
minska behovet av ytterligare lokaler. Byggprojekt för åk2 bedrivs utanför skolan. Merkostnad för
personal belastar program och skola.
Investeringar
För att långsiktigt säkra investeringstunga utbildningar såsom Transport, Anläggning och Naturbruk pågår
en diskussion med ledningskontoret om alternativa finansieringsformer. Vi ser ingen möjlighet att göra
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investeringar i dessa program inom given investeringsram och får därmed svårt att upprätthålla rätt nivå
och kvalité i utbildningen
Investeringsbudgeten för 2012 är ca 800 KSEK. Idag investeringsstopp. Utrymme för moderniseringar
och förbättringar finns inte.

Period 3 (september – december)
Resultatet för 2013 blev -3,054 MSEK
I budgeten var vårt förväntade resultat – 600 KSEK.
Skolan har inte blivit fullt ut kompenserad för löneökningar vilket innebär ca -700 KSEK.
Elevminskningen har gjort ett intäktstapp på ca -800 KSEK.
Inköp av lärardatorer enligt 1t1-standard då vi inte fick leasa dem på samma villkor som elevdatorerna.
Detta har gett en engångskostnad på ca 140 KSEK. Investeringar i nya nätverk ca 100 KSEK.
CPG har 2012 inte kunnat minska antalet ITT-datorer i den takt som varit beräknat för att täcka delar av
1-1-datorerna. För 2012 medför det en ökad IT-kostnad som belastar budgeten.
Hyressänkning NB-programmet har givit ett tillskott på ca 500 KSEK.
Av politikerna beslutat antagningsstopp på HV och IN har medfört att CPG står med överskott på
lokalyta (per elev) inom dessa program.
Under ht12 har ett stort arbete med minskning av lokalytorna påbörjats. Detta kommer ge positiv effekt
på GVF:s budget längre fram, troligen 2014. Beräknad minskning av hyreskostnader efter genomförda
förändringar blir ca 1,0–2,0 MSEK.
Genom ett aktivt besparingsarbete inom driftbudgetarna har vi lyckats begränsa underskottet. Finns risk
för ett uppdämt behov på vissa program 2013.

3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1
P.g.a. tjänstledigheter och pensionsavgångar har vi troligtvis rekryteringsbehov av medarbetare inom vissa
yrkesämnen. Vi ser även att en övertalighet kan komma att uppstå inom vissa ämnesområden. I avvaktan
på tjänsteplaneringen till HT-2012 ser vi vårt behov av personal för det kommande läsåret.
På längre sikt kommer vi att få en övertalighet och vi skulle önska att förvaltningen fortsätter sitt arbete
med att kunna erbjuda möjlighet till tidig pension. Detta för att behålla en jämnt fördelad åldersstruktur.
En lärare har avlagt licentiatexamen inom svenskämnet. En lärare har under 2011 blivit behörig yrkeslärare
och vi har dessutom ytterligare tre yrkeslärare som håller på att läsa in behörigheten då vi strävar efter att
ha behörig lärarpersonal. Vi har två lärare som studerar inom ramen för Lärarlyftet.
Kompetensutvecklingsinsatserna under 2012 är prioriterat för Gy11. Det är läsåret 12/13 som de flesta
nya yrkeskurserna startar.
Delårsrapport 2
Genom föräldraledigheter, tjänstledigheter, pensionsavgångar, uppsägningar och behov av ny kompetens
har skolan behövt rekrytera nya lärare. 1 tillsvidaretjänst, resterande är vikarier
GY11 medför större tjänsteunderlag på yrkeslärarsidan. Behov av ny kompetens.
2012-13 är Studio Norr (Asperger) bemannad med en heltidslärare, ökning med 50 %. Kostnad fördelas
mellan alla tre gymnasieskolor
1 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
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måste avsättas för att uppfylla kraven som ställs.
Vi har tre yrkeslärare som läser in lärarbehörighet samtidigt som de arbetar 100 %
GY11 är underfinansierat. Skolorna har stora behov av kompetensutvecklande insatser men kan inte
genomföra dessa p.g.a. att det inte tillförs pengar. Den befintliga kompetensutvecklingsbudgeten räcker
inte för att genomföra de insatser som behövs.
Period 3 (september – december)
Lönerevision genomförd, samtliga har haft lönesamtal med måluppföljning enligt lönekriterier.
Medarbetarsamtal, med kompetensutvecklingsplan, som var planerat att genomföras under ht12 har p.g.a.
lönesamtalens senareläggning flyttats till perioden jan13-mars13.
Medarbetarenkät genomförd, presentation, analys och handlingsplan kommer att ske under 2013 Q1.
Alla lärare på NA och TE har fått en mycket omfattande IT-utbildning enligt TänkOm-konceptet.
All personal har genomgått grundläggande utbildning inom brandsäkerhet
All personal har deltagit i grundläggande utbildning av Röda Korset, Diskrimineringsbyrån.
Alla lärare har genomgått grundläggande utbildning i It´s Learning
Avslaget på Yrkeshögskoleansökan ger en personalminskning av ca 2 personer from HT2013.

4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1
Skolinspektionen
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 åk 2 och
den kompletterande kompetensutveckling som krävs för de nya kurserna.
En särskild utbildningsinsats gällande betyg och bedömning har genomförts under vt12 med föreläsare
Per Måhl med fokus på den nya betygsskalan och den nya skollagen. Avsikten är att fortsätta detta arbete
under kommande läsår.
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
PU, PRIV och YI är nu startade på CPG. 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.
Aspergerstudio Norr
Studion är nu startad och vi har rekryterat en lärare på 50 %. Inför läsår 2012-13 är tanken att studion ska
vara bemannad med en heltids lärartjänst. Kostnaden kommer att allokeras på samma sätt som Studion på
Söder.
Delårsrapport 2
Måluppfyllelse för CPG: 91,4 % av CPG:s avgångselever uppnådde slutbetyg
Arbetet med att förbättra elevnärvaron har gett resultat. CPG går från 87,6 % till 89 %.
Vi ser här ett samband med följande;
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att lärarkvittenserna har ökat från 79,9 % till 85 %
tätare uppföljningar av elever, t.ex. kontakt med hem och målsman, klasskonferenser,
utvecklingssamtal etc.
att gymnasieskolorna nu är restriktivare med att bevilja ledighet för elever
att närvaroreglerna har skärpts från CSN

En särskild utbildningsinsats gällande betyg och bedömning har genomförts under vt12 med fokus på den
nya betygsskalan och Skollagen.
2012-13 är Studio Norr (Asperger) bemannad med en heltidslärare, ökning med 50 %
Vi ser även ett ökat behov av specialpedagogresurser p.g.a. ökat antal överlämningar och diagnoser.
Vi ser även att elever har svårt att nå målen i gymnasiegemensamma ämnen, främst Ma1a på
yrkesprogrammen och Ma1c på NA och TE.
Detta påverkar behovet av stödinsatser under läsåret väldigt mycket och även behovet av ev. sommarskola

Period 3 (september – december)
Arbetet med att förbättra elevnärvaron har gett resultat 2013. En liten dipp i december men i övrigt en
mycket positiv utveckling. Även antalet genomförda och av lärarna kvitterade lektioner har ökat.
Vi ser ett fortsatt behov av ökad specialpedagogresurs och extra stödundervisning i ett flertal ämnen.
Elevernas svaga förkunskaper märks framförallt inom matematik och engelska
Lektionsbesök har genomförts under ht12, ca 100st.
Mattelärarna på Te har bjudit in samtliga mattelärare från Gotlands högstadieskolor och P-O Sahlberg för
att diskutera matematikundervisningen inför och på gymnasiet. Fortsatt anpassning inför läsåret 13/14.

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1
Sökandebilden till Hantverk Finsnickeri och Industriprogrammet Svets och Plåt är lågt vilket lett fram till
beslutet om antagningsstopp HT-12. Vi ser goda möjligheter att anordna vuxenutbildningar inom båda
yrkesområden. Detta är också de utbildningar som fungerat bra som Yrkesintroduktion och är därmed ett
alternativ för de elever som har svårt att studera på ett nationellt program. Trots antagningsstopp på
ovanstående utbildningar kvarstår till viss del personalkostnaden avseende undervisning i åk 2 och 3
(Produktionsteknik) med små elevgrupper sedan tidigare.
Sjöfartsutbildningen har sökande till de 8 platser som erbjuds men utbildningen blir kostsam per elev.
Omständigheter som skolan inte råder över gör att vi inte kan erbjuda fler platser.

Delårsrapport 2
CPG har i nuläget totalt färre antal elever jämfört med samma period 2011.
F.n. är 803 elever inskrivna, exkl. YH.
Antagningsstopp HT-12 för HV-finsnickeri och IN-svets.
Oro hos de gröna näringarna avseende NB:s framtid.
Det minskade söktrycket inom FT, HV, IN och NB kan vara en effekt av GY11-reformen. Då eleverna
inte längre med automatik kan läsa in högskolebehörigheten.
Nationellt är det en minskning för yrkesprogrammen men för att göra en mer vetenskaplig analys behöver
vi göra en analys över en längre period
Period 3 (september – december)
Nämndbeslut om framtida organisation för våra program.
IN och HV övergår till att bli gymnasial lärlingsutbildning.
Beräknad minskad antagning på NA och TE, åk1. Inriktning Natur och Samhälle på NA tas bort.
Vår måluppfyllelse avseende kunskapsmål och andra kvalitetsmål hänvisar vi till den kvalitetsredovisning
som utarbetats inom GVF.
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Resursfördelningen

Jimmy Söderström

Utbetalningar (kr)
Utfall
46612 Samhällsvetenskapligt program

-17 926 293

46613 Barn- och fritidsprogrammet

-4 891 001

46614 Introduktionsprogram RSG

-2 714 089

46615 Ekonomiprogrammet

-3 031 717

46616 Humanistiska programmet

-1 355 252

46622 Handels- & administrationsprogrammet

-5 303 900

46623 Hotell- & restaurangprogrammet

-4 245 213

46624 Estetiska programmet

-6 815 087

46625 Hantverksprogrammet

-662 928

46626 Den rörliga bildens språk

-4 695 827

46627 Omvårdnadsprogrammet

-4 365 319

46628 Hotell- o turismprogrammet

-735 668

46629 Introduktionsprogram EAG

-5 281 002

46631 Energiprogrammet

-2 175 415

46632 Naturvetenskapsprogrammet

-11 179 478

46633 Produktionsteknisktprogram

-1 779 715

46634 Teknikprogrammet

-8 722 461

46635 Elprogrammet

-6 736 406

46636 Fordonsprogrammet

-9 327 696

46637 Byggprogrammet

-8 403 921

46638 Sjöfartsprogrammet

-2 685 844

46639 Naturbruksprogrammet

-9 021 777

46650 Hantverksprogrammet CPG

-215 715

46651 Introduktionsprogram CPG

-3 523 195

46660 Introduktionsprogram IA

-1 778 010

46100 Adm FC

-197 000

46101 Ungdomscentrum

-835 308

4641400 Linjeledare textillinjen
Summa

-94 704
-128 699 941

-39-

År 2015 bilaga 2
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

Verksamheternas
årsbokslut 2015

År 2015 bilaga 2
Innnehållsförteckning
AVD OCH SKOLFORMER

Sida

Sammanställning resultat

1

Inledning, elevflöden

2

Ordförande

3

Staben

3

Lövsta landsbygdscentrum

5

Kompetenscentrum Gotland

7

Folkhögskolan

11

GYMNASIESKOLOR
Antagning, interkommunal ers.

15

Inack, bibliotek, idrottsledargymn

17

Wisbygymnasiet norr

18

Wisbygymnasiet söder

24

Resursfördelningen

29

Sidnumrering längst ner på sida

År 2015 bilaga 2

ÅRSPROGNOS
REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Prognoser per avdelning och skolform, tkr
År 2015
TOTALT
AVD OCH SKOLFORMER
Ordförande

DELÅR 1 APRIL MAJ DELÅR 2 SEPT OKT
400
1 400 1 400 7 240
4 470 1 700
1 550

1 950 1 950

5 960

6 060 2 360

DEC
2 940

RES
7 916

2 960

8 572

0

0

0

0

0

0

60

31

1 550

1 550

1 550

1 460

1 460

1 460

2 000

2 900

Kompetenscentrum Gotland

0

400

400

4 400

4 400

700

700

4 784

Folkhögskolan

0

0

0

100

200

200

200

1 053

-

-

-

-

-

-

-196

Stab

Lövsta

-

GYMNASIESKOLOR

-1 150

-550

-550

1 280

-1 590 -660

-20

-656

Antagning, interkom. ers.

-1 300

-1 300 -1 300

-1 270

-1 270

-800

-500

-2 061

Inack- och reseersättning

0

0

0

0

100

-68

0

0

Wisbygymnasiet norr

-3 500

-3 500 -3 500

-2 950

-3 500 -3 200

-2 700

-2 978

Wisbygymnasiet söder

-1 700

-1 100 -1 100

-800

-1 520 -1 250

-1 500

-1 758

Övriga

-

-

-

5 350

5 350

-

-

-

-

300

4 700

4 590

4 580

5 909

-bibliotek söder 136 tkr
-bibliotek norr -1 tkr
-idrottsledargymnasiet 164 tkr

Resursfördelning

5 350

-1-
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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
slutligen gymnasiet. 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 inklusive semesterlöneskulden blev 7 916 tkr.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Alla enheter medräknade
Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Not

Utfall

Resultat

-197 583

-197 492

-91

170 718

172 606

-1 888

60 923

61 064

-141

252 474

242 439

10 035

286 532

278 616

7 916

I intäkterna är kommunbidraget exkluderat

Elevflöden, skolformen gymnasiet
Årselever

Verkligt

Wisbygymnasiet norr
Wisbygymnasiet söder

Guteskolan AB
Fristående skolan
Summa egna kommunen
Årselever

Differens

665,5

679,5

-14,0

789,0

805,0

-16,0

6,0

16,0

-10,0

1 460,5

1 500,5

-40,0

Ungdomskraft
Kommunala gymnasieskolan

Budget

149,5

134,5

15,0

149,5

134,5

15,0

1 610,0

1 635,0

-25,0

Verkligt

Budget

Differens

Elever från annan kommun

-

Elever i kommunal gymnasieskola

52,0

57,0

-5,0

57,5

64,5

-7,0

109,5

121,5

-12,0

1 719,5

1 756,5

-37,0

2015

2014

Elever i fristående gymnsieskola
Interkommunal ersättning
Totalt
Elever från annan kommun verkligt-budget 21,5-22,5=--1,0
elever

Elevflöden, skolformen vuxenutbildning
Antal

2013

Egen verksamhet

390

316

200

Upphandlad verksamhet

550

367

406
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Elevflöden, skolformen folkbildning
Antal

2015

2014

2013

Deltagarveckor

10 146

9 427

10 403

Sommarkurser

33

36

37

4 279

4 693

4 160

332

314

366

Gästnätter, sommar
Studerande långa kurser

Kommentar till elevflöden
Elevtalen för skolformen gymnasieskola visar på att det funnits en överbudgetering med 37 elever, detta har
genererat ett överskott i resursfördelningen med cirka 3 167 tkr, avser elever i kommunal skola i den egna
kommunen. För den fristående gymnasieskolan i den egna kommunen har antal elever varit fler, 15, än
budgeterat och detta har medfört att utbetalningarna blivit 1 983 tkr högre än beräknat. Interkommunala
elever har varit färre än budgeterat, 12 elever, detta har medfört minskade utbetalningar med drygt 1 100 tkr.
Elevflöden för de andra skolformerna kommenteras senare i redovisningen.
Ordförande

Saga Carlgren

Resultatrapport (tkr)
Resultatrapport

Budget

Utfall

Personalkostnader

724

Resultat
708

16

1

-1

Lokalkostnader
Övriga kostnader

127

111

16

Summa

851

820

31

Kommentar till resultatet, ordförande
Budget var lagd för 9 nämndsammanträden med utrymme för utbildningsinsatser samt deltagande i
konferenser. Utfallet för år 2015 blev nio sammanträden samt deltagande i skolriksdag.
Staben m.fl.

Alf Nilsson, Jimmy Söderström, Rolf Andersson

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter

Utfall
-2 978

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Not

Resultat
-2 432

-546

7 447

8 025

-578

49 293

49 199

94

149 252

139 412

9 840

203 014

194 204

8 810

I intäkterna är kommunbidraget exkluderat
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Resultatrapport (tkr)
Ansvar

Budget

Utfall

Resultat

7101 Förvaltningschef

1 197

1 305

-108

7102 Stabschef

4 745

4 525

220

7103 Ekonomichef

74 702

71 092

3 610

7104 Projektledare

125

132

-7

40

140

-100

119 385

113 475

5 910

2 820

3 363

-543

145

-145

2

-2

25

-25

194 204

8 810

7106 Försörjningsansvarig
7107 Resursfördelning internt
7109 IT-strateg
7110 Ungdomskraft
7111 Nätverk ungdomsfrågor
7113 1t1-center
Summa

203 014

Resultatrapport per resultatenhet (tkr)
Förvaltningschef

Budget

Intäkter
Personalkostnader

Utfall

Resultat

-40

-184

144

1 197

1 340

-143

3

-3

40

146

-106

1 197

1 305

-108

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa
Stabschef

Budget

Intäkter
Personalkostnader

Utfall

Resultat

-238

-250

12

4 268

4 337

-69

2

-2

715

436

279

4 745

4 525

220

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa
Ekonomichef

Budget

Intäkter

Utfall

Resultat

-1 096

-532

-564

380

80

300

Lokalkostnader

49 293

49 096

197

Övriga kostnader

26 125

22 449

3 676

74 702

71 092

3 610

Personalkostnader

Summa
IT strateg
Intäkter
Personalkostnader

Budget

Utfall
-1 294

-1 519

225

1 602

2 248

-646

16

-16

2 512

2 617

-105

2 820

3 363

-543

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Resultat

-4-
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Kommentar till resultatet, stab
Förvaltningschefens avvikelse läses ihop med stabschefen det sammanlagda resultatet för de två enheterna
beror på mindre uttag av kategori övriga kostnader exempelvis så har företagshälsovård inte utnyttjas i den
utsträckning som budget har medgivit.
Ekonomichefens avvikelse på intäktssidan förklaras av att budgeterade medel för verksamhetsutveckling, det
vill säga ett tillskott på 500 tkr från ledningskontoret, inkom aldrig (avsåg förstärka ledningsresurs på
gymnasieskolan). Personalkostnaderna visar ett positivt resultat, här i ligger utköp och övertalighet med 829
tkr, att resultatet ändå blir positivt beror på att semesterlön- och kompskuld minskar med 775 tkr och det
fanns en budget för skuldförändringar med 380 tkr. Bufferten och elevmåltiderna generar ett överskott på
kategori övriga kostnader. Lokalernas avvikelse förklaras med att städkostnaderna har blivit lägre på
solrosenområdet.
IT strategen har haft en obudgeterad 0,6 tjänst från och med juli månad samt har nystarts ersättningar
inkommit på förvaltningschefens ansvar.
Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats GVN.
Projektnamn

Budget

24500 IT

Utfall

Resultat

500

381

119

1 970

1 176

794

24502 Läromedel

0

156

-156

24503 Maskinutrustning

0

24501 Återanskaffning

24508 Bygginv/verksamhetsanp

0

1 030

335
5

-5

3 500

2 054

1 446

24509 Säkerhet/handikappanp
Summa

695

Kommentar till investeringar
Bygg investering 695 tkr avser reception vid Kompetenscentrum Gotland. För dessa skall det sökas
kompletteringsbudget för år 2016 eftersom arbetet inte kom att starta under år 2015 utan beräknas start till
sommaren år 2016. Övriga investeringar förklaras längre fram under respektive skolform.
Lövsta landsbygdscentrum

Jimmy Söderström

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter

Utfall

Resultat
-544

544

Personalkostnader

166

-166

Lokalkostnader

279

-279

Övriga kostnader

295

-295

Summa

196

-196

Att det varit utfall för år 2015 förklaras av slutredovisning av intäkter och kostnader för år 2014 som inkom
under första halvåret år 2015 flyttades över till Region Gotland och belastar år 2015 exempel på intäkter är
efterlikvider från Arla, lantmännen och svenska bönder. Personalkostnader avser timlöner i december samt
en pensionsavgång. Lokal- och övriga kostnader avser diverse kostnader kopplat till produktionen.
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Stab m.fl.

Alf Nilsson, Jimmy Söderström, Rolf
Andersson

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 2015
Staben, ekonomi
Delårsrapport 1
På staben kommer avvikelsen i huvudsak bero på:


Utbildningschef, felföringar av personalkostnader i januari månad -138 tkr.



Stabschef, pedagogisk samordnare för lokaler ej budgeterat för hösten -186 tkr.



Ekonomichef, övertalighet -1 009, buffert 2 269 samt elevmåltider 892 tkr.



Försörjning, eftersläpande kostnader evakuering F-hus -140 tkr.



IT-strateg, nystartsbidrag samt övriga kostnader 143 tkr.



Ungdomskraft, eftersläpande kostnader från år 2014 -280 tkr.
Summa 1 551 tkr

Delårsrapport 2
På staben kommer avvikelsen i huvudsak bero på:


Utbildningschef, felföringar av personalkostnader samt övriga kostnader -128 tkr.



Stabschef, pedagogisk samordnare för lokaler ej budgeterat för hösten -171 tkr.



Ekonomichef, övertalighet -703, buffert 1 855 samt elevmåltider 1 220tkr.



Försörjning, eftersläpande kostnader evakuering F-hus -87 tkr.



IT-strateg, personalkostnader -361 tkr.



Ungdomskraft samt övriga, -161 tkr.
Summa 1 464 tkr
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Kompetenscentrum Gotland

Bo Kristiansson

Resultatrapport (tkr), allt
Budget
Intäkter

Utfall

-25 720

-25 943

223

39 481

37 215

2 266

603

704

-101

16 108

13 713

2 395

30 472

25 688

4 784

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Resultat

Upphandlad verksamhet, lärcentra, integration (tkr)
Resultatrapport

Budget

Utfall

Intäkter
Personalkostnader

-5 600

-7 962

2 362

2 810

2 411

399

122

189

-67

9 009

7 984

1 025

6 341

2 622

3 719

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Resultat

Komvux samt administration (tkr)
Resultatrapport

Budget

Utfall

Resultat

Intäkter

-2 912

-3 672

760

Personalkostnader

14 147

15 274

-1 127

481

495

-14

4 446

4 677

-231

16 162

16 773

-611

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Arbetsmarknad, SYV, OSA, praktikplatser (tkr)
Resultatrapport
Intäkter
Personalkostnader

Budget

Utfall

Resultat

-17 208

-14 309

-2 899

22 524

19 529

2 995

20

-20

2 653

1 052

1 601

7 969

6 293

1 676

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Elevflöden
Antal

2015

2014

2013

Egen verksamhet

390

316

200

Upphandlad verksamhet

550

367

406

Investeringar (tkr)

Följande investeringsmedel har tilldelats.
Projektnamn

Budget

Utfall

Resultat

24501 Återanskaffning

150

150

0

24508 Bygginv/verksamhetsanp

650

59

591

Summa

800

209

591
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Kompetenscentrum Gotland

Bo Kristiansson

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån
styrkortsperspektiven

Här redovisas viktiga inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar resultatet. Även
väsentliga avvikelser mot måluppfyllelsen i nämndens styrkort ska kommenteras.
1. Brukare/kunder – i brukarperspektivet ska belysas i vilken mån brukarna/kunderna får tjänster av
god kvalitet (elevnöjdhet och studieavbrott), tillgängligheten (utbildningarna matchar de behov som finns
– söktryck och antagning), tillgången till information, om våra brukare/kunder upplever att de är delaktiga
(elevinflytande) och blir respektfullt bemötta.
2. Ekonomi – i ekonomiperspektivet ska belysas faktorer som kan påverka årets ekonomiska resultat.
Beskriv kortfattat hur resurserna använts och vilka åtgärder som vidtagits för att nå ett positivt resultat.
3. Medarbetare och ledare – i perspektivet ska ges en bild av om medarbetare och ledare trivs, tar
ansvar och utvecklas. Berätta t.ex. om personalflöden, kompetensutveckling, arbetsmiljö, sjuktal och
förbättringsarbete som sker utifrån exempelvis resultat i medarbetarenkät.
4. Processer – perspektivet ska belysa i vilken mån processerna är effektiva – det vill säga i vilken
utsträckning undervisningen har bidragit till måluppfyllelsen, om elevnärvaron håller sig inom givna ramar
samt om kostnaderna för undervisning är i nivå med jämförbara kommuner och landsting m.m. Berätta
exempelvis om elevflöden, studieresultat och utvecklingsarbeten.
5. Samhälle – beskriv t.ex. omvärldsfaktorer som påverkar resultatet.
Nämndens styrkort återfinns på: http://www.gotland.se/56068

Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i årsbokslut 2015

1. Brukare/kunder Mål: Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är
informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.
Delårsrapport 1
Kraftig nedgång av deltagare till Steget. Goda resultat avseende genomströmning av
studerande.
Delårsrapport 2
Den intensifierade dialogen med Af har inneburit en ökad tillströmning av praktikanter till
Steget. Dock anmäler nu Socialförvaltningen svårigheter att ta emot praktikanter,
En kraftig ökning av nyanlända gotlänningar via Integrationsenheten. Beslut är fattat att
Integrationsenheten tar över ansvaret för Slussen (skolplaceringar av asylsökande) f o m 15
januari 2016. Innebär att asylsökande blir en ny målgrupp för oss.
Ökad tillströmning till vuxenutbildningen, där SFI går ”all time high” och där gymnasial vux
har ca 550 personer studerande på distans) och ca 180 i klassrum.
Vi öppnar upp för fler interkommunala ersättningar inom yrkesvux med anledning av ökade
statliga medel till Yrkesvux, lärling och trainee.
Genom tecknandet av den s k DUA´n (Delegationen för unga i arbete) får vi ett ökat fokus
på Ungdomskrafts verksamhet.
Fortsatt svårt att rekrytera nödvändig personal till SYV-organisationen vilket kan innebära
sämre service för skolenheterna.
Den första YH´n på distans genomförs i verksamheten i ett samarbete med Nyköping och
Ronneby. 10 studerande går utbildningen på Kompetenscentrum.
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Period 3 (september – december)

2. Ekonomi Mål: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Delårsrapport 1
Ekonomin är fortsatt i balans. Dock finns vissa osäkerheten utifrån att det fortfarande finns
svårigheter att följa upp alla delar i organisationen på ett adekvat sätt.
Delårsrapport 2
Fortsatt god ekonomi men fortfarande osäkerhet kring medel till Integrationsenheten (vi går
dock mot ett överskott).
Lärcentrum i Fårösund, Lövsta och Hemse har lagts ner under våren. Vissa kostnader
behöver tas för att samla all den verksamheten i Visby men detta är det koll på.
En vattenskada i fastigheten medför vissa extrakostnader men det mesta bekostas av TF.
Kostnaden för ombyggnad av reception mm kommer att tas första 2016.
Period 3 (september – december)
Fortsatt god ekonomi . Ett överskott kommer att lämnas på ca 4 784 tkr. Överskottet
förklaras framförallt av den upphandlade verksamheten där vi erhållit mer intäkter än
beräknat och då framförallt för extra utbildningsplatser (hösten) samt mer i statlig ersättning
för ökade kostnader (ca 1 000 tkr). Integrationsverksamheten redovisar ett positivt resultat
på 1 600 tkr. Arbetsmarknad redovisar positivt 1 700 tkr.

3. Medarbetare & ledare Mål: Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och
utvecklas för att möta framtidens utmaningar.
Delårsrapport 1
Stora förändringar. Rekrytering pågår av pedagogisk personal, studie- och yrkesvägledare,
skolassistent och IT-utvecklare. Ny ledningsgrupp formad med rektor, biträdande rektor och
chef arbetsmarknadsenheten.
Delårsrapport 2
Svårt att rekrytera studie- och yrkesvägledare, lärare till SFI/Svenska som andraspråk. VI har
föreslagit staben särskilda insatser för att underlätta rekryteringar nu och i framtiden.
Period 3 (september – december)
Fortsatt goda resultat på medarbetarenkäten. Den är genomarbetad med personalen och ett
fokus kommer under 2016 att läggas på våra styrkor och svagheter.
Ny biträdande rektor på plats i januari 2016. En planering för att tillsätta en chef för
Integrationsenheten ligger för samverkan lokalt och centralt.
Kraftig personalökning under året vilket skapar viss lokalbrist mm.Verksamheten har slitna
ledare.
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4. Processer Mål: processer ger resultat av god kvalitet till kostnad i nivå med jämförbara
kommuner och landsting.
Delårsrapport 1
Samtliga sektorer är under stark utveckling med speciellt fokus på (för verksamheten nya
enheter) som Integrationsenheten och Ungdomskraft.
Delårsrapport 2
Fortsatt expansiv verksamhet där det förvaltande perspektivet fortfarande får stå tillbaka.
Period 3 (september – december)
Vi arbetar tydligt med ett synergitänk i verksamheten och försöker hitta en bra balans mellan
de olika verksamheterna. Kräver ett tydligt med coachande ledarskap med närhet till
operativ verksamhet.
VI försöker att hitta kostnadseffektiva lösningar på verksamheten där en palett av olika
arbetsmetoder används. Exempelvi så kan en extremt kostnadseffektiv distansutbildning på
gymnasial nivå skapa förutsättningar för en mer kostnadsintensiv klassrums undervisning
inom de områden där vi vet att deltagare behöver ”mer stöd” (nar´turvetenskapliga ämnen,
språk mm)
Den utvecklingsprocess som startats inom den samlade SYV-organisationen har delvis
avstannat p g a svårigheten att rekrytera nya syvare.
Kan bli svårighet att bibehålla den höga nivån på SFI om det fortsatta trycket innebär att vi
måste börja rekrytera ”outbildad” personal.

5. Samhälle Mål: Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke.
Delårsrapport 1
I januari stängdes Komvux och varumärket Kompetenscentrum Gotland lanserades.
Delårsrapport 2
För att ytterligare stärka kopplingarna mellan vår verksamhet och omvärlden genomför vi en
strategidag tillsammans med all personal den 28 oktober. Den nye regiondirektören kommer
att inbjudas att delta i aktiviteten.
Period 3 (september – december)
Ett strukturellt arbetssätt ska formas så att verksamheten på ett mer effektiv sätt ska arbeta
med omvärldsspaning.
Vi kommer att fortsätta ett aktivt arbete med relationsmarknadsföring och traditionell
marknadsföring för att stärka bilden av Komptenscentrum Gotland som en viktig del i Region
Gotland.
FINSAM kommer under 2016 att förlägga sina frukostmöten till våra lokaler.
Ledningskontoret förlade sitt kontorsmöte till Kompetenscentrum i januari och kommer också
att ha sina första möten 2016 i vår Hörsal.
De båda nämnderna kommer att förlägga sina nämndmöten till vår verksamhet i februari.
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Folkhögskolan

Thomas Nilsson

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter

Utfall

Resultat

-27 553

-28 053

500

Personalkostnader

26 692

26 589

103

Lokalkostnader

10 901

10 773

128

Övriga kostnader

10 653

10 331

322

20 693

19 640

1 053

Summa

Elevflöden
Antal

2015

2014

2013

Deltagarveckor

10 146

9 427

10 403

Sommarkurser

33

36

37

4 279

4 693

4 160

332

314

366

Gästnätter, sommar
Studerande långa kurser

Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Projektnamn
24500 IT

Budget

Utfall
0

Resultat
6

-6

24501 Återanskaffning

300

151

149

Summa

300

156

144
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Folkhögskolan

Thomas Nilsson

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån
styrkortsperspektiven

Här redovisas viktiga inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar resultatet. Även
väsentliga avvikelser mot måluppfyllelsen i nämndens styrkort ska kommenteras.
1. Brukare/kunder – i brukarperspektivet ska belysas i vilken mån brukarna/kunderna får tjänster av
god kvalitet (elevnöjdhet och studieavbrott), tillgängligheten (utbildningarna matchar de behov som finns
– söktryck och antagning), tillgången till information, om våra brukare/kunder upplever att de är delaktiga
(elevinflytande) och blir respektfullt bemötta.
2. Ekonomi – i ekonomiperspektivet ska belysas faktorer som kan påverka årets ekonomiska resultat.
Beskriv kortfattat hur resurserna använts och vilka åtgärder som vidtagits för att nå ett positivt resultat.
3. Medarbetare och ledare – i perspektivet ska ges en bild av om medarbetare och ledare trivs, tar
ansvar och utvecklas. Berätta t.ex. om personalflöden, kompetensutveckling, arbetsmiljö, sjuktal och
förbättringsarbete som sker utifrån exempelvis resultat i medarbetarenkät.
4. Processer – perspektivet ska belysa i vilken mån processerna är effektiva – det vill säga i vilken
utsträckning undervisningen har bidragit till måluppfyllelsen, om elevnärvaron håller sig inom givna ramar
samt om kostnaderna för undervisning är i nivå med jämförbara kommuner och landsting m.m. Berätta
exempelvis om elevflöden, studieresultat och utvecklingsarbeten.
5. Samhälle – beskriv t.ex. omvärldsfaktorer som påverkar resultatet.
Nämndens styrkort återfinns på: http://www.gotland.se/56068

Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i årsbokslut 2015

1. Brukare/kunder Mål: Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är
informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.
Delårsrapport 1: Under första kvartalet har deltagarenkäten analyserats och resultatet är
påfallande gott, med mycket höga omdömen i stort sett på alla områden.

Delårsrapport 2: Nya deltagare och studerande har påbörjat höstterminen, enstaka lediga
platser på några profiler fanns vid höstterminens start. Utvärderingar av nöjdhet kommer i
period 3. En ny tydlig verksamhet är etableringsutbildningen för nya Gotlänningar som
startade i mera reguljär form från terminsstarten.

Period 3 (september – december)
Efter analys av deltagarenkäten framträder ett mycket gott resultat, de studerande vid
folkhögskolan är mycket nöjda på samtliga de områden som mäts.
1:1 Minst 90% av kursdeltagarna som rekommenderar andra att studera vid våra skolor.
Resultat: 95%
1:2 Kundnöjdindex (KNI) ska ha ett värde på minst 70 :Resultat: 71
1:3 Indexet för om deltagarna är nöjda med utbildningen ska vara minst 76. :Resultat: 81
1:4 Totalindex för deltagarnas mål ska vara minst 72. :Resultat: 75
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2. Ekonomi Mål: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Delårsrapport 1: Delår 1 innebär alltid en stor osäkerhet gällande prognoser, den nerröstade
statsbudgeten innebar dock att skolan riskerar att göra ett underskott, om inte nya pengar
beslutas på statlig nivå under året. FHSK har äskat om driftsmedel för den nya
filmutbildningen i Fårösund.

Delårsrapport 2: Prognosen för perioden visar på ett svagt överskott, likaså prognosen för
helåret. Sommarens resultat följer helt det som budgeterats, däremot är inte alla
internatrum i Hemse fyllda vilket resulterar i ett visst inkomstbortfall.
I delår 1 står det om lägre statsbidrag pga att regeringen inte fick igenom sin budget. Detta
är nu ändrat inom höstbudgeten så statsbidragen är återställda, vilket är positivt för
folkhögskolan. Dessutom kommer skolan få statsbidrag för Etableringskurserna (se text
under Brukare/kunder) som inte finns med i budgeten.
Vi kan se ökade personalkostnader under hösten vilket beror på omställningar. Medarbetare
som slutat/slutar som måste ersättas vilket innebär viss överlappning i anställningarna.
Ekonomiska besparingar har gjort genom att minimera kostnaderna i samband med
personalens upptaktsdagar (övernattning på eget internat) samt kompetensutbildningar för
personal som inte kunnat genomföras.
Period 3 (september – december) Folkhögskolan kommer att redovisa ett mycket gott
resultat för 2015, resultatet uppgår till 1 053 tkr. Det finns en rad faktorer som påverkat
detta resultat.
1 Sommarens försäljning av kurser och utbildningar gav ett relativt stort överskott.
2 Under året har Folkhögskolan drabbats av ett stort antal vakanser vilket påverkat
kostnadsbilden.
3 Finansieringen av filmklustret sker delvis med projektmedel, finansiering och verksamhet
har hamnat något i ofas och pengar som delvis skulle brukas 2016, har betalats ut under
2015.
4 Regionens sparbeting har påverkat kostnadsbilden, utbildningar, konferenser, resor har etc
har också tydligt påverkat kostnadsbilden.

3. Medarbetare & ledare Mål: Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och
utvecklas för att möta framtidens utmaningar.
Delårsrapport 1: Första kvartalet har inneburit extremt stor belastning på personal och lärare
vid folkhögskolan. Sjukdomar och vakanser har gjort arbetsbördan betydligt tyngre än under
normala omständigheter. 4 rekryteringar pågår och mot slutet av terminen hoppas vi på en
normalisering.

Delårsrapport 2 Ett skifte bland personalen har skett inför höststarten, flera har gått i
pension eller begärt och fått tjänstledigt för att prova annat arbete. För att verksamheten
ska kunna fortsätta har istället nya medarbetare anställts och introducerats inför
terminsstarten. Stämningen är mycket god och förhoppningen att vårens svåra period med
många vakanser och sjukdomar är passerad.
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Period 3 (september – december) Medarbetarenkäten uppvisar mycket goda resultat på i
stort sett alla områden, ledarskap, medarbetarskap, trivsel etc….

4. Processer Mål: processer ger resultat av god kvalitet till kostnad i nivå med jämförbara
kommuner och landsting.
Delårsrapport 1: Gotlands folkhögskola ligger i paritet med resten av landsting och regioner
gällande kostnader och resultat.

Delårsrapport 2 Gotlands folkhögskola ligger i paritet med resten av landstings och region
folkhögskolor, gällande kostnader och resultat.
Period 3 (september – december) : Gotlands folkhögskola ligger i paritet med resten av
landsting och regioner gällande kostnader och resultat.

5. Samhälle Mål: Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke.
Delårsrapport 1: Folkhögskolan samverkar med flera olika aktorer i det Gotländska samhället
och bidrar varje år med att stort antal nya Gotlänningar. Folkhögskolan är välkänd runt om i
landet och bidrar till att stärka Gotlands varumärke.

Delårsrapport 2
Folkhögskolan deltar i kompetensplattform Gotland, samverkar med AF och
försäkringskassan. Samtal om nya utbildningssatsningar fortsätter med myndigheter och
branscher. Folkhögskolan räknar med att ett betydande antal av de studerande skriver sig på
Gotland under studietiden och bidrar på detta sätt till en ökad skattebas.
Folkhögskolan och dess olika utbildningar är välkända över landet och bidrar därmed till att
stärka regionens varumärke.
Period 3 (september – december)
Folkhögskolan deltar i kompetensplattform Gotland, samverkar med AF, försäkringskassan,
socialförvaltningen och migrationsverket. Samtal om nya utbildningssatsningar fortsätter
med myndigheter och branscher. Ett större antal deltagare än beräknat på Folkhögskolans
utbildningar har skrivit sig på Gotland under studietiden och bidrar på detta sätt till en ökad
skattebas.
Folkhögskolan och dess olika utbildningar är välkända över landet och bidrar därmed till att
stärka regionens varumärke.
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Antagningsenheten

Chris Schlemlein-Wenell

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter

Utfall
-2 932

Personalkostnader

-3 067

135

537

533

4

30 757

32 957

-2 200

28 362

30 423

-2 061

Övriga kostnader
Summa

Resultat

Avvikelse per ansvar (tkr)
Ansvar

Budget

Utfall

Resultat

7241 Antagning

-2 375

-2 526

7242 Frigymn egen kommun

15 661

17 644

-1 983

7243 Frigymn annan kommun

8 003

9 029

-1 026

7244 Komgymn annan kommun

7 073

6 275

798

28 362

30 423

-2 061

Summa

151

Elevflöden i fristående skola i den egna kommunen
Folkbokförda elever i den egna kommunen.
Guteskolan

Verkligt

Budget

Differens

15,5

16,0

-0,5

8

6,5

1,5

Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Ekonomiprogrammet (EK)
Estetiska programmet (ESBIL)

5,5

Estetiska programmet (ESMUS)
Estetiska programmet (ESTEST)
Hantverksprogrammet (HV)
Naturbruksprogrammet (NB)
Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Teknikprogrammet (TE)
Yrkesintroduktion (IMPRE)
Yrkesintroduktion (IMYRK)
Yrkesintroduktion (IMSPR)
Totalt Guteskolan

5,5

9

11,5

-2,5

12,5

13,0

-0,5

22

22,5

-0,5

7

6,5

0,5

8

5,5

2,5

14

9,5

4,5

17

22,0

-5,0

11

8,5

2,5

13

2,5

10,5

5,5

10,5

-5,0

1,5

1,5

149,5

Elevflöden annan kommun
Årselever

134,5

Verkligt

15,0

Budget

Elever från annan kommun
Elever i kommunal gymnasieskola
Elever i fristående gymnasieskola
Interkommunal ersättning

Differens
-

52,0

57,0

-5,0

57,5

64,5

-7,0

109,5

121,5

-12,0

Elever från annan kommun verkligt-budget 21,5-22,5=--1,0 elever
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Antagning (IKE –
interkommunalersättning)

Chris Schlemlein-Wenell

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 2015

Antagningsenheten, ekonomi
Delårsrapport 1
Intäkter


Prognos: balans.

Kostnader


Fristående gymnasieskola egna kommunen -1 278 tkr, fler elever än budget, i åk 1.



Fristående gymnasieskola i annan kommun balans.



Kommunal skola annan kommun balans.

Summa - 1 278 tkr

Delårsrapport 2
Intäkter


Prognos: Färre antal elever i åk 1 än beräknat -895

Kostnader


Fristående gymnasieskola egna kommunen -1 274 tkr, fler elever än budget, i åk 1.



Fristående gymnasieskola i annan kommun balans.



Kommunal skola annan kommun färre antal elever än budget 900 tkr.

Summa - 1 269 tkr
Period 3 (september-december)


Kontot för fristående gymnasieskolan i annan kommun belastas med 1 332 tkr och
avser utbetalning till Donnergymnasiet som kompensation för de underskott den
kommunala gymnasieskolan gjort under åren 2010-2011.
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Inack, bibliotek Säve och Norr,
Idrottsgymnasiet

Jonas Rindlaug, Louise Greveback, Helene
Mikui-Lindh, Petter Svensson

Nettoresultat (tkr)
Ansvar

Budget

46602 Adm Inack reseersättning

Utfall
3 140

3 208

-68

0

-136

136

1

-1

0

-164

164

3 140

2 909

231

46603 Adm Bibliotek Söder
46604 Adm Bibliotek Norr
46605 Idrottsledare
Summa

Resultat

Investeringar bibliotek (tkr)
Projektnamn

Budget

Utfall

Resultat

24501 Återanskaffning

40

40

Summa

40

40
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Wisbygymnasiet norr

Bo Eriksson

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter
Personalkostnader

Utfall

-74 759

-72 937

-1 822

49 636

50 891

-1 255

116

48

68

25 007

24 976

31

0

2 978

-2 978

Lokalkostnader
Övriga kostnader

Resultat

Summa

Elevflöden
Antal elever blev lägre än vad som budgeterats (-14).
Wisbygymnasiet norr

Verkligt

Budget

Differens

71,5

76,0

-4,5

85

88,5

-3,5

34

38,5

-4,5

27

27,5

-0,5

36

37,5

-1,5

128,5

127

1,5

23,5

26

-2,5

84,5

87,5

-3,0

29,5

31,5

-2,0

48,5

57,5

-9,0

11,5

14

-2,5

45,5

31

14,5

40,5

37

3,5

665,5

679,5

-14,0

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
El- och energiprogrammet (EE)
Fordons- och transportprogrammet (FT)
Fordons- och transportprogrammet (FTTRA)
Naturbruksprogrammet (NB LAN, NB DJU, NP)
Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Sjöfartsutbildningen (RX, MAS, DAC)
Teknikprogrammet (TE)
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
Individuellt alternativ (IMIND)
Preparandutbildning (IMPRE)
Språkintroduktion (IMSPR)
Yrkesintroduktion (IMYRK)
Totalt WGN

Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Projektnamn

Budget

Utfall

Resultat

24501 Återanskaffning

650

300

350

Summa

650

300

350
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Wisbygymnasiet norr

Bo Eriksson

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån
styrkortsperspektiven

Här redovisas viktiga inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar resultatet. Även
väsentliga avvikelser mot måluppfyllelsen i nämndens styrkort ska kommenteras.
1. Brukare/kunder – i brukarperspektivet ska belysas i vilken mån brukarna/kunderna får tjänster av
god kvalitet (elevnöjdhet och studieavbrott), tillgängligheten (utbildningarna matchar de behov som finns
– söktryck och antagning), tillgången till information, om våra brukare/kunder upplever att de är delaktiga
(elevinflytande) och blir respektfullt bemötta.
2. Ekonomi – i ekonomiperspektivet ska belysas faktorer som kan påverka årets ekonomiska resultat.
Beskriv kortfattat hur resurserna använts och vilka åtgärder som vidtagits för att nå ett positivt resultat.
3. Medarbetare och ledare – i perspektivet ska ges en bild av om medarbetare och ledare trivs, tar
ansvar och utvecklas. Berätta t.ex. om personalflöden, kompetensutveckling, arbetsmiljö, sjuktal och
förbättringsarbete som sker utifrån exempelvis resultat i medarbetarenkät.
4. Processer – perspektivet ska belysa i vilken mån processerna är effektiva – det vill säga i vilken
utsträckning undervisningen har bidragit till måluppfyllelsen, om elevnärvaron håller sig inom givna ramar
samt om kostnaderna för undervisning är i nivå med jämförbara kommuner och landsting m.m. Berätta
exempelvis om elevflöden, studieresultat och utvecklingsarbeten.
5. Samhälle – beskriv t.ex. omvärldsfaktorer som påverkar resultatet.
Nämndens styrkort återfinns på: http://www.gotland.se/56068

Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i årsbokslut 2015

1. Brukare/kunder Mål: Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är
informerade, delaktiga och respektfullt bemötta
Delårsrapport 1
Elevenkäten för läsåret visar relativt goda siffror. Nöjd elevindex har värdet 69 och
elevinflytandeindex har värdet 75 i elevenkäten Enligt styrkortet är målet minst 65 på
enhetsnivå.
Arbetet med att föra samman de tre olika skolorna till en stor skola pågår - ett omfattande
arbete.
Delårsrapport 2
Organisationen stämmer relativt väl med sökandebilden förutom TE där det från början
fanns 36 sökande till 32 platser.
Inom FT har vi beslutat om 16 platser eftersom det är en brytpunkt för extra lärarresurs i
verkstaden.
SF har i dagsläget fyllt sina platser
NB har ökat från 5 st. 2014 till 16 st. 2015. Det skall dock noteras att gruppen är i stort
behov av stödresurser då de visar relativt låga antagningspoäng.
IM är som tidigare år svårt att beräkna och budgetera för då det är en rörlig verksamhet.
När vi nu är en vecka in i september är ännu inte elevantalet fastställt och
personaltillsättningen inte komplett. Språkintroduktionen ligger i dag på 45 elever.
Vi har bildat en grupp bestående av elevskyddsombuden på skolan samt fyllt på med nya
elevrepresentanter i skolans Trygghetsgrupp.
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I september påbörjar vi även arbetet med att bilda en Integrationsgrupp, bestående av
elever och personal. Norr och söder tillsammans.
Fortsatt arbete med att sammanföra de olika skolenheterna och förtydligandet av skolans
vision pågår
Period 3 (september – december)
Det har under höstterminen-15 varit ett stort inflöde av elever till språkintroduktion och i dag
(januari-16) finns det 123 elever inskrivna där (att jämföra med 45 i aug/sept)
Integrationsgruppen har börjat hitta sin form och i den har det utvecklats ett arbete med
fadderverksamhet och språkcafé
Fortsatt arbete med de inre organisationsförändringarna för WG. Dock är vi i väntan på
beslut från förvaltningsledningen om antalet skolenheter för kommande läsår.

2. Ekonomi Mål: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Delårsrapport 1
Ekonomin är helt beroende av att elevantalet är tillräckligt stort på varje program.
Elevminskningar på ett enstaka program påverkar budgeten negativt direkt, samtidigt som
personalkostnaden endast kan minskas marginellt och på sikt. Vid den preliminära
ansökningen till gymnasieskolan visade det sig att fordons- och transportprogrammet (FT)
har få ansökningar inför läsåret 15/16. Detta kommer att ge viss övertalighet och påverka
det ekonomiska resultatet negativt. Utöver detta har WGN fjolårets låga elevantal inom
naturvetenskapsprogrammet och naturbruksprogrammet att ta hänsyn till. Beslut av GVN
2104 innebar tre år med små grupper vilket ger ett preliminärt minus på ca 2,5 mkr/år (se
tidigare delårsrapporter ht14)
Prognosen för 2015 blir -2,0 mkr innan tjänstefördelning är fastställd.
Delårsrapport 2 (Utfallet för perioden januari-augusti ska analyseras, kostnads-och intäktsutveckling i
jämförelse med samma period föregående år, trendmässiga förändringar, kommentera ekonomiska effekter
utifrån åtgärdspaketet)

Utfallet för januari till augusti visar att tidigare neddragningar och åtgärder börjar ge viss
effekt. WGn går mot ett ett lägre underskott än föregående år men är långt ifrån +-0.
Organisationsförändringar tar tid och ger inte effekt direkt. T.ex. har WGn inför läsåret 15/16
minskat personalstyrkan med ca 6 heltidstjänster. Detta får dock inte full effekt förrän 2016.
Endast fyra månader under 2015 som påverkas. Elevernas val är väldigt avgörande för
ekonomin.
Fordons och Transportprogrammet har under de senaste åren visat vikande söksiffror och
även relativt stort antal elevavhopp. Av den anledningen har inriktningar tagits bort och
organisationen krympt. Till 15/16 tar WGn in 16 elever i åk1. Detta tillsammans med tidigare
elevavhopp får effekten att FT nu reduceras med 1,5 tjänst och till läsåret 16/17 planerar vi
att reducera antalet personal ytterligare. 16 elever är för övrigt en brytpunkt för de flesta
yrkesutbildningar när det gäller lärarresurs i verkstäder, bygghall, etc.
En påbörjad förändring i åk1 ger dock inte något större utfall under endast en hösttermin
Introduktionsprogrammen påverkas mycket av Region Gotlands ökade mottagande av
migranter. Elever tas in efterhand och elevgruppen har behov av undervisning i mindre
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grupper. Detta gör att det är en rörlig och svårberäknad del när det gäller elevernas behov,
personaltäthet och lokaler.
Eleverna på Språkintroduktion och IM är totalt sett fler i dag jämfört med våra tidigare
beräkningar.
Utöver detta har WGN fjolårets låga elevantal inom naturvetenskapsprogrammet och
naturbruksprogrammet att ta hänsyn till. Beslut av GVN 2104 innebar tre år med små
grupper på dessa båda program. Bara på NA innebär detta ca -1,4 Mkr/år (se tidigare
delårsrapporter)
Vi beräknar en förlust på -1, 260 Mkr på elevflöden (-12 elever)
Intäkter övrigt, ca +345 000 kr
Stoppaketet har inneburit att vi stramat åt organisationen och driftbudgetarna. Några
exempel:


Vi har endast en klass på TE-programmet åk1, trots 36 sökande till 32 platser.
Noteras bör att TE-eleverna historiskt sett är något studiesvagare än t.ex. NAeleverna och 32 är inte någon bra siffra, pedagogiskt, men ekonomin kräver denna
åtgärd. Kvalitén kommer dock troligen att försämras.



Sjöfart och VF samläser inom alla gymnasiegemensamma ämnen, i alla årskurser.
Ekonomiskt nödvändigt då grupperna är 12+10 men gruppen kräver mycket resurs
utöver undervisning



Besparingarna på driften har inneburit att kontoansvariga återigen fått en mindre
budget än föregående år, inom alla program och ämnen. De kan heller inte räkna
med att använda alla pengar de blivit tilldelade. Redan innan vårterminen var slut fick
de besked om att de endast fick köpa det allra nödvändigaste resten av året. Samma
besked har gått ut under en följd av år, alltså först en neddragning från föregående
års budget och därefter stopp för att använda den även kommande år.



Kompetensutveckling har till viss del nekats inför hösten. Dock inte allt eftersom det
skulle vara en ytterligare försämring med tanke på att kompetensutveckling ofta får
stå tillbaka vid besparingar. Vi har heller inte kunnat satsa på lärarlyft, eftersom
statens bidrag varit väldigt litet.



Inköp av möbler, dvs. behov av komplettering till klassrum på norr, har stoppats.



Vi begränsar och minskar IT-pedagogernas resurs läsåret 15/16. Minskas från ca 1,4
till 0,4 tjänst inom WGn

Anser att det inte går att bara spara sig ur underskottet. Det krävs andra åtgärder som inte
påverkar elevernas rätt till god kvalitet i undervisningen samt lärarnas behov att utvecklas
och inte utmattas.
En viss begränsning i budgetunderskottet kommer stoppaketet att åstadkomma men frågan
är till vilket pris? Och vad kommer besparingarna att innebära i förlängningen för
gymnasieskolan? I längden är det dock inte hållbart att dra ner på undervisning och
läromedel. Vi skall upprätthålla god kvalité, tillgodose krav från stat och kommun, arbeta
förebyggande, ge elever spets när det behövs, öka genomströmning, få alla elever genom
gymnasieskolan samt mycket mycket mer. Att lyckas med allt detta samtidigt som stoppaket
införs återkommande är en väldigt svår nöt att knäcka även om vi försöker med alla medel.
Kraftiga åtgärder måste till för att komma åt grundproblemet, att den summa som rektor får
till undervisningen är för liten i förhållande till hel programpeng.
Prognos i dag, för 2015, visar ett underskott på; - 2,950 Mkr
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Period 3 (september – december)
Det som skrivits under period 2 har vi fortsatt att arbeta med under ht15 och i budgetarbetet
inför 2016.
Det ökade antalet elever SPRINT innebär pengar in till WGn men det innebär också att
personalstyrkan behöver utökas (kostnader). Elevgruppen kräver mer resurser då det inte
går att undervisa i stora grupper. T .ex. lämplig storlek på grupp för SvA är ca 12 elever.
Regionens krispaket har haft en inverkan på skolans underskott och bokslut. Dock har det ett
pris när det gäller kvalité. Som vi tidigare nämnt.
Vi beräknar en förlust på elevflöden då det under ht15 varit en del avhopp
Bokslutet för WGN blev -2 978 tkr

3. Medarbetare & ledare Mål: Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och
utvecklas för att möta framtidens utmaningar.

Delårsrapport 1
Elevminskningar och avveckling av inriktning fastighet och lärling inom FT gör att det blir
personalrotation och viss övertalighet. Kan tyvärr inte kan matchas fullt ut mot
pensionsavgångar.
Lärarlegitimationsreformen innebär att personalen blir mindre rörlig inom enheten då det
krävs behörighet för att få sätta betyg. Detta påverkar arbetet med tjänstefördelningen
Utifrån medarbetarenkäten är en gemensam handlingsplan framtagen för Wisbygymnasiet.

Delårsrapport 2
Svårigheten att rekrytera vissa lärarkategorier har inneburit att vi har några lärare som inte
har legitimation och därmed inte får sätta betyg.
Överlag få behöriga sökande till tjänster vi lyser ut och att de ofta har sökt tjänster även i
andra regioner. Lönen är en anledning till att de väljer bort Gotland när de erbjuds betydligt
bättre lön på fastlandet
Lärarna känner sig i dag relativt hårt belastade och begränsade. En del i detta är
stoppaket/besparingar eftersom det påverkar deras vardag väldigt mycket. Undervisning,
kompetensutveckling, vikarier, trivsel, etc. I medarbetarenkäten ser vi höga siffror på den
delen att lärarna inte anser sig ”hinna med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid”.
Under vt15 har WGn haft ett antal sjukskrivningar av varierande sort. Förutom de
traditionella influensaperioderna så har det varit lärare som fått samtalshjälp p.g.a.
svårigheter med gränsdragningar. Även några andra sjukskrivningar har förekommit vilket
har gjort att det varit ett stort arbete med att finna vikarier och arbeta med uppföljningar
och rehab.
Period 3 (september – december)
Noteringar och arbete under delår 2 gäller även för period 3
Under ht15 har det varit en enormt stort tryck och ökad arbetsbelastning för pedagogisk
personal och skolledning inom SPRINT. Ett mer eller mindre konstant inflöde av nya elever
som i förläningen innebär att det skall rekryteras ny personal och ett utökat behov av
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lokaler.
Stor svårighet att rekrytera ny personal under pågående läsår. Lärare i Svenska som
andraspråk(behöriga) är otroligt svårt att få tag på.
Även inom skolledning och vägledning har det behövt förstärkas
Detta har inneburit ett antal sjukskrivningar med anledning av för hög arbetsbelastning,
inom SPRINT.
För WGn överlag är det en relativt god stämning och personalen är mer positivt inställd till
den nya organisationen i dag jämfört med för ett år sedan
Medarbetarenkät-15 visar något bättre värden än 2014

4. Processer Mål: processer ger resultat av god kvalitet till kostnad i nivå med jämförbara
kommuner och landsting.
Delårsrapport 1
Vi har under vårterminen fortsatt att satsa på IT och alla personal har genomgått utbildning.
Förstelärarna har arbetat med olika uppdrag bl.a. APL-utveckling och handledning av
kollegor i grupper.
Delårsrapport 2
Vi planerar för utökat kollegialt lärande och förstelärarna får uppdrag av olika slag, dock mer
styrda än tidigare
För övrigt startar vi inget nytt p.g.a. stoppaketet.
Period 3 (september – december)
Det kollegiala lärandet under läsåret har fallit väl ut och varit uppskattat.
Till nästa läsår behöver vi dock förstärka elevernas IT-utbildning något.

5. Samhälle Mål: Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke.
Delårsrapport 1
Elevunderlaget är fortsatt lågt en lång tid framöver och vi ser svårigheter med att bibehålla
kvaliteten samtidigt som de ekonomiska ramarna minskar
Delårsrapport 2
Ingen skillnad mot delårsrapport 1
Period 3 (september – december)
Under ht15 har det tagits beslut om nedläggning av inriktningen Transportteknik inom
Fordons och Transportprogrammet. Innebär färre yrkesutbildningar inom det kommunala
gymnasiet vilket kan ha effekt på varumärkets totala styrka
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Wisbygymnasiet söder

Charlotte Lilja

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter
Personalkostnader

Utfall

Resultat

-61 470

-62 343

873

44 506

47 031

-2 525

36

-36

16 964

17 035

-71

0

1 758

-1 758

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Elevflöden
Antal elever blev färre än budgeterat (-16).
Wisbygymnasiet söder

Verkligt

Budget

Differens

54

54

0,0

152

152

0,0

34

33,0

1,0

37

33,5

3,5

5

5,0

0,0

67,5

70

-2,5

37,5

37,5

0,0

35

36,5

-1,5

64

75,5

-11,5

265,5

270,5

-5,0

Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Ekonomiprogrammet (EK)
Estetiska programmet (ESBIL/TEA)
Estetiska programmet (ESMUS)
Estetiska programmet (ESTEST0S), RBS
Handels- och administrationsprogrammet (HA)
Hotell- och turismprogrammet (HT)
Humanistiska programmet (HU)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Totalt WGS

37,5

37,5

0,0

789,0

805,0

-16,0

Investeringar
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Projektnamn

Budget

Utfall

24500 IT
24501 Återanskaffning

83
800

24502 Läromedel
Summa

Resultat

800

-83

560

240

156

-156

800

0
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Wisbygymnasiet söder

Charlotte Lilja

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån
styrkortsperspektiven

Här redovisas viktiga inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar resultatet. Även
väsentliga avvikelser mot måluppfyllelsen i nämndens styrkort ska kommenteras.
1. Brukare/kunder – i brukarperspektivet ska belysas i vilken mån brukarna/kunderna får tjänster av
god kvalitet (elevnöjdhet och studieavbrott), tillgängligheten (utbildningarna matchar de behov som finns
– söktryck och antagning), tillgången till information, om våra brukare/kunder upplever att de är delaktiga
(elevinflytande) och blir respektfullt bemötta.
2. Ekonomi – i ekonomiperspektivet ska belysas faktorer som kan påverka årets ekonomiska resultat.
Beskriv kortfattat hur resurserna använts och vilka åtgärder som vidtagits för att nå ett positivt resultat.
3. Medarbetare och ledare – i perspektivet ska ges en bild av om medarbetare och ledare trivs, tar
ansvar och utvecklas. Berätta t.ex. om personalflöden, kompetensutveckling, arbetsmiljö, sjuktal och
förbättringsarbete som sker utifrån exempelvis resultat i medarbetarenkät.
4. Processer – perspektivet ska belysa i vilken mån processerna är effektiva – det vill säga i vilken
utsträckning undervisningen har bidragit till måluppfyllelsen, om elevnärvaron håller sig inom givna ramar
samt om kostnaderna för undervisning är i nivå med jämförbara kommuner och landsting m.m. Berätta
exempelvis om elevflöden, studieresultat och utvecklingsarbeten.
5. Samhälle – beskriv t.ex. omvärldsfaktorer som påverkar resultatet.
Nämndens styrkort återfinns på: http://www.gotland.se/56068

Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i årsbokslut 2015

1. Brukare/kunder Mål: Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är
informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.
Delårsrapport 1
11 elever har under vårterminen avbrutit sina studier av olika skäl. Arbetet med att föra
samman de olika skolorna till en stor skola pågår.
Delårsrapport 2
Organisationen stämde väl med sökandebilden utom RL som vi minskade från 30 till 16
elever och EK som vi utökade till 60 platser. Ett nytt elevråd är under bildande och
representanter från klasserna håller på att utses.
Period 3 (september – december)
12 elever avslutade sina studier under HT-15 (15 september-15 december). Det handlar 11
fall om byte till annan skola, flytt till fastlandet eller studieuppehåll för att byta program.
Dessa avhopp ska alltså läggas till den halverade intagningen på Restaurang och livsmedel.
Under HT formerades ett nytt elevråd som anslöt sig till Sveriges elevkår. Skolan
organiserade sig med två elevdemokratispår, ett spår för elevskyddsombuden, med
programmöten tillsammans med bitr rektor för att behandla fysiska arbetsmiljöfrågor och
psykosociala frågor och ett spår för elevkåren, med möten tillsammans med rektor för att
behandla allmänna inflytandefrågor, såsom rekrytering av lärare, gemensamma aktiviter,
trivselfrågor och utbildningsfrågor.
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2. Ekonomi Mål: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Delårsrapport 1
Ekonomin är helt beroende av att elevantalet är tillräckligt stort på varje program.
Elevminskningar på ett enstaka program påverkar budgeten negativt direkt, samtidigt som
personalkostnaden endast kan minskas marginellt och på sikt. Vid den preliminära
ansökningen till gymnasieskolan visade det sig att programmet restaurang och livsmedel
inför hösten har betydligt färre ansökningar än vi varit vana vid. Detta kommer att påverka
resultatet. En mildrande effekt är att vi i stället fått fler ansökningar till ekonomiprogrammet,
men det hjälper inte fullt ut. Prognosen för 2015 blir -1.700 tkr.
Delårsrapport 2 (Utfallet för perioden januari-augusti ska analyseras, kostnads-och intäktsutveckling i
jämförelse med samma period föregående år, trendmässiga förändringar, kommentera ekonomiska effekter
utifrån åtgärdspaketet)

Utfallet för januari till augusti visar att neddragningar börjar få effekt. Allt pekar på ett lägre
underskott än föregående år. Organisationen är dock trög och elevernas val helt avgörande
för ekonomin. Restaurang och livmedelsprogrammet som under en lång följd av år varit
mycket populärt fick plötsligt sjunkande sökandetal. Vår strategi var då att halvera
organisationen för att få ned antalet tjänster på programmet. Genom att ha en 16-grupp i åk
1 slipper man t ex att ha dubbla grupper i köket. Återigen är det viktigt att påpeka att
ingenting förändras för övriga klasser på programmet och att den minskade organisationen i
en årskurs inte ger särskilt mycket utslag på en hösttermin. Budgeten minskade därmed med
840 tKr. En ökning på ekonomiprogrammet är positiv, men kompenserar inte fullt ut med
tanke på de tidigare elevförlusterna som redovisades i delårsrapport 1. Vi beräknar en förlust
på 739 tKr på elevflöden. Prognosen för intäkter håller från delårsrapport 1. Stoppaketet har
inneburit att vi kraftigt stramat åt organisation och schemaläggning. Några exempel:


Vi har inte utökat antalet klasser på samhällsprogrammet i åk två, vilket är det
normala i samband med inriktningsvalen. I stället fyllde vi tre klasser till
bristningsgränsen med påföljd att vi fick försämrade möjligheter att upprätthålla
kvaliteten på samhällsinriktningen och medieinriktningen. De får nu samläsa i en stor
klass om 31 elever med besvärlig schemaläggning och bristande hänsyn till
inriktningarnas särart.



NIU är inte längre en egen klass p g a det låga antalet elever som väljer NIU, vilket
gett mycket stora schemaproblem. Låsningen med idrottstider tisdag morgon och
torsdag morgon har inneburit att vi inte har kunnat få ut alla kurser i schemat på ett
acceptabelt sätt. Problemet ligger i att NIU byter ut fördjupningskurser mot
idrottskurser redan från åk1. Fördjupningskurser för övriga elever är fördjupning på
inriktningen, vilken inte får starta förrän i åk 2 och därmed hamnar alla fördjupningar
i åk 3 för dem. De två delarna i klassen är alltså inte kompatibla tidsmässigt.



På samma sätt måste Estetiska programmet och humanistiska programmet samläsa i
mycket krångliga konstellationer och block, vilket inneburit att i åk 2 har det varit
näst intill omöjligt att få ut den garanterade undervisningstiden.



Besparingarna på driften har inneburit att kontoansvariga återigen fått en mindre
budget än föregående år och att de heller inte får använda de pengar de blivit
tilldelade. Redan innan vårterminen var slut fick de besked om att de endast fick
köpa det allra nödvändigaste resten av året. I praktiken har det inneburit att allt
utom rena läroböcker blivit förbjudet. Samma besked har gått ut under en följd av år,
alltså först en neddragning från föregående års budget och därefter stopp för att
använda den.
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Kompetensutveckling har nekats inför hösten. Det gäller t ex idrottslärare m fl. Vi har
heller inte kunnat satsa på lärarlyft, eftersom statens bidrag var så pass litet denna
gång.

Min bedömning är att det inte går att spara sig ur underskottet, utan att det krävs andra
åtgärder som inte påverkar elevernas rätt till kvalitet i undervisningen.
Med allt detta i beaktande pekar det dock mot att vi lyckas hålla nere budgetunderskottet
och prognosen är att vi kan sänka underskottet till 800 tKr.
I längden är det dock inte hållbart att dra ner på undervisning och läromedel. Kraftiga
åtgärder måste till för att komma åt grundproblemet att den summa som rektor får till
undervisningen är för liten i förhållande till hela programpengen.
Period 3 (september – december)
Den första prognosen för året var 1.700 tkr. Den andra prognosen var mer optimistisk, men
byggde tyvärr på ett räknefel på personalkostnader, vilket uppdagades vid nästa
månadsuppföljning. I november pekade underskottet mot 1.6 tkr. Vi hade då också
resultatet av elevförluster.
Alla besparingar som beskrivs i delårsrapport 2 genomfördes och har fått till följd att det inte
funnits utrymme för utveckling av verksamheten genom t ex komptensutveckling.
Se beskrivning i delårsrapport 2.
Alla besparingar läggs på personal, kompetensutveckling, undervisning och läromedel.
Däremot kan vi inte påverka övriga kostnader. Det måste därför upprepas att det krävs
andra åtgärder för att hålla budget än ytterligare besparingar på elevernas undervisning.
Programpengen tycks hög, men den summa som återstår för rektor när lokalhyror, IT- och
tele, måltider, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, bibliotek etc dragits bort är den
summa som hela besparingen ska göras på och det blir mycket kännbart för undervisningen.
Samtidigt finns krav på att alla elever ska få godkända resultat och stöd i den omfattning
som behövs för att uppnå detta utan att nya resurser tillförs.

3. Medarbetare & ledare Mål: Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och
utvecklas för att möta framtidens utmaningar.

Delårsrapport 1
Genom elevminskningar och avveckling av rörliga bildens språk föreligger en viss
övertalighet i lärarkåren, som tyvärr inte kan matchas fullt ut mot pensionsavgångar.
Lärarlegitimationsreformen innebär också att personalen blir mindre rörlig inom enheten då
det krävs behörighet för att få sätta betyg. Detta påverkar arbetet med tjänstefördelningen

Delårsrapport 2
Svårigheten att rekrytera vissa lärarkategorier har inneburit att vi har några lärare som inte
har legitimation och därmed inte får sätta betyg. Vi ser en trend att det är få sökande till
tjänster vi lyser ut och att de ofta har sökt tjänster även i andra regioner. Lönen är en
anledning till att de väljer bort Gotland när de erbjuds betydligt bättre lön på fastlandet.
Period 3 (september – december)
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Medarbetarna signalerar genom medarbetarenkäten att arbetsbördan är hög och att man
inte kan koppla av på sin fritid. Vi har lärare med stort engagemang, men det finns alltid en
risk för ohälsa när engagemang och arbetsbelastning är stor. Det är heller inte bra när
kompetensutvecklingsmedlen dras in och medarbetarna inte får någon påfyllning.

4. Processer Mål: processer ger resultat av god kvalitet till kostnad i nivå med jämförbara
kommuner och landsting.

Delårsrapport 2
Vi har under vårterminen fortsatt att satsa på IT och alla personal har genomgått utbildning.
Förstelärarna har arbetat med olika uppdrag bl a har de lett kolleger i handledningsgrupper.
På yrkesprogrammen arbetar vi vidare med APL-utveckling och har också beviljats nya
pengar från Skolverket för Handels- och administrationsprogrammet.

Period 3 (september – december)
Vi fortsätter med kollegialt lärande och förstelärarna får uppdrag av olika slag. För övrigt
startar vi inget nytt p g a åtgärdspaketet.
Det är svårt att jämföra med andra kommuner om vi erbjuder god kvalitet till samma
kostnad. Det är uppenbart när man träffar rektorer att redovisningen av t ex
programkostnad kan vara väldigt olika.

5. Samhälle Mål: Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke.
Delårsrapport 1
Elevunderlaget är fortsatt lågt en lång tid framöver och vi ser svårigheter med att bibehålla
kvaliteten samtidigt som de ekonomiska ramarna minskar
Delårsrapport 2
Jag ser ingen förändring jämfört med delårsrapport 1.
Period 3 (september – december)
Vi ser en stor förändring i skolan i o m att andelen utrikes födda ökar dramatiskt. Det
kommer att innebära en helt annan inre organisation framöver. Vi får ett större elevunderlag
men också behov av nya kompetenser i lärarkåren.
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Resursfördelningen

Jimmy Söderström

Utbetalningar (kr)
Program

Utfall

Studie och yrkesvägledning

-649 000

46612 Samhällsvetenskapsprogrammet

-16 459 060

46613 Barn- och fritidsprogrammet

-3 666 335

46615 Ekonomiprogrammet

-7 916 616

46616 Humanistiska programmet

-2 410 771

46622 Handels- & administrationsprogrammet

-4 124 986

46623 Restaurang och livsmedelsprogrammet

-4 926 188

46624 Estetiska programmet, bild och teater

-5 769 376

46626 Estetiska programmet, estetik och media

-411 540

46627 Vård och omsorgsprogrammet

-2 714 320

46628 Hotell- o turismprogrammet

-2 466 540

46631 VVS och fastighetsprogrammet

-2 755 234

46632 Naturvetenskapsprogrammet

-8 732 308

46634 Teknikprogrammet

-6 190 859

46635 El- och energiprogrammet

-6 727 611

46636 Fordonsprogrammet

-6 470 973

46637 Bygg- och anläggnngsprogrammet

-6 717 428

46638 Sjöfartsutbildningen

-2 122 436

46639 Naturbruksprogrammet

-6 013 770

46651 Introduktionsprogram

-15 544 508

46740 Ungdomskraft

-673 474

Kopieringstjänster (felfört)

-12 033

Summa

-113 475 366
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Resursfördelningen

Jimmy Söderström

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 2015
Resursfördelning, ekonomi
Delårsrapport 1
Belopp, tkr Elever
28 455
28 350
56 805
1 469
55 925
1 458
112 730 1 464
649
655
6
114 034 1 470

Utfall hittills
Resterande 3 mån
S:a våren
S:a prognos hösten
Utfall totalt
Komp SYV
Komp UK
Prognos totalt
Budget resursfördelning
Prognos totalt
Differens

119 385
114 034
5 351

1 501
1 470
31

Summa 5 350 tkr, inkl ingångsvärde ofördelade elever 2 743 tkr

Delårsrapport 2
Utfall hittills

Resterande månader
Utfall totalt
Komp SYV
Komp UK
Prognos totalt
Budget resursfördelning
Prognos totalt
Differens

Belopp, tkr Elever
75 497
37 152
112 649
1 455
216
218
6
113 083 1 461
119 385
113 083
6 302

1 501
1 461
40

Summa 6 302 tkr, inkl ingångsvärde ofördelade elever 2 743 tkr
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Ansökan om ersättning motsvarande underskotten i
Region Gotlands gymnasieskolor år 2012
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) beslutar att ersätta
Donnergymnasiet AB med 746 939 kronor för budgetåret 2012.

Sammanfattning av ärendet

Inkommit gemensam ansökan från Guteskolan AB och Donnergymnasiet AB
om ”…ersättning motsvarande underskotten i Region Gotlands
gymnasieskolor för året 2012 och januari, februari och mars år 2013”, se bilaga
3.
Ärendebeskrivning

Guteskolan AB och Donnergymnasiet AB anser sig ha rätt till kompensation
för underskotten i Region Gotlands gymnasieskolor.
Guteskolan AB och Donnergymnasiet AB hemställer att GVN ska beräkna
och utge ersättning motsvarande de resurstillskott som Region Gotlands
underskott utgjort och hänvisar till den omprövningsskyldighet som följer av
27 § förvaltningslagen.
Begäran gäller främst kompensation för budgetåret 2012 (då det förflutit mer
än tre år sedan underskott uppstod).
Guteskolan AB och Donnergymnasiet AB vill avseende resterande period, ha
en löpande redovisning av Region Gotland avseende hur kommunen avser att
reglera underskotten alternativt utge kompensation motsvarande ej reglerade
underskott.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut att ersätta för år 2012 och
medräkna resultatet för år 2015 är nämndens inställning om att det är väsentligt
att underskotten regleras över tid samt att underskott i verksamheten ska
återbördas. Nämndens ställning har stöd i domstolsbeslut (mål nr 1230-123314), 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

Besöksadress Allégatan 19
Postadress SE–621 81 Visby
Telefon +46 (0) 498–26 90 00 vxl
E-post registrator-gvf@gotland.se

Webbplats www.gotland.se/gvf
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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
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 Donnergymnasiet AB,
för den kommunala skolans underskott måste Donnergymnasiet AB haft elever
inskrivna på de inriktningar och program som Region Gotland erbjöd och där
programmen med dess inriktningar redovisat en negativ avvikelse.
Donnergymnasiets antal elever per program och inriktningar har framkommit
genom elevtal hämtade från nämndens årsbokslut som i sin tur har grund i
elevregistreringsprogrammet IST/Extens samt fakturor gällande för åren.
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Donnergymnasiets utbud av program, antal elever uttryckt genom den
kommunala skolans resultat år 2012 och år 2015 redovisas enligt följande
tabell:
Totalt, kr
Program
Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Estetiska programmet (ESBIL)

Resultat
år 2012

‐435 632
5,5 ‐191 582

34,5

Estetiska programmet (ESMUS)

20,0

Estetiska programmet (ESTEST)

12,5

Livsmedelsprogrammet (LP)

7,0

-

‐137 775
-

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

18,0

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

53,5

Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Ekonomiprogrammet (EK)

20,5 ‐230 871
‐29 475
5,5

Mediaprogrammet (MP)

15,5

Preparandutbildning (IMPRE)

3,5

Hantverksprogrammet (HV)

8,0

Yrkesintroduktion (IMYRK)
Summa Donnergymnasiet
Not

Verkligt
antal
elever

9,0
213,0

‐55 602
-

-

‐11 270
-

‐28 980

Resultat
Differens*
år 2015

192 476
33 952
-

186 588
-

-243 156
-157 630
-55 602

-

-

10 045

-220 826

-

-29 475

-

-11 270
-28 980
-746 939

Introduktionsprogrammen läses ihop då redovisningen har varit sådan (IMSPR, IMPRE, IMIND och IMKYRK)

Kompensation medges för följande program barn- och fritidsprogrammet,
estetiska programmet bild, restaurang och livsmedelsprogrammet,
naturvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet samt
introduktionsprogrammen preparand och yrkesintroduktion.
Kompensation medges ej för samhällsvetenskapsprogrammet och estetiska
programmet musik som redovisade ett positivt resultat. För estetiska
programmet estetik och media återbördas det positiva resultatet för år 2015.
För beräkningar se bilaga 1.
För hantverksprogrammet hade den kommunala skolan en organisation för
inriktningen textil och design på Elfrida Andreégymnasiet samt inriktningen
finsnickeri vid Christopher Polhemgymnasiet, programmet med dess
inriktningar redovisar tillsammans en negativ avvikelse. Den kommunala
skolan hade för budgetåret 2012 en elev som studerade på lärlingsutbildning
frisör (försöksverksamhet enligt Skolverket med riktade statsbidrag för
karaktärsämnesdelen, GYLU 10), den ekonomiska bedömningen för
lärlingsutbildningen frisör är att den redovisar balans
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Ingen kompensation medges för Hantverksprogrammet frisör då
lärlingsverksamheten redovisar balans.
För att få reda på om ett program har en negativ eller positiv avvikelse har
uppgifter hämtats från ekonomisystemet och sorterats på organisationskoden 5
positioner. Uppgifter har även hämtats från årsredovisningen år 2012 och 2015
då i huvudsak gällande elevtal.
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. Beräkningar per skola och program år 2012 och 2015
2. Verksamheternas årsbokslut 2012 och 2015
3. Skrivelse Guteskolan och Donnergymnasiet AB år 2016

Saga Carlgren, Ordförande GVN
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Årsbokslut 2012
Richard Steffengymnasiet
Resultatrapport
Budget

Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Utfall

‐32 481 000 ‐35 454 254
27 494 000 29 702 807
3 733
4 987 000 7 111 221
0 1 363 507

Resultat

2 973 254
‐2 208 807
‐3 733
‐2 124 221
‐1 363 507

Gemensamma kostnader (GEM)
Kategori

Budget

46610 Adm RSG
46611 Ämnesansvariga RSG
Summa, gemensamt per elev

6 645 000
1 388 000
8 033 000

Program

Budget

46612 Samhällsvetenskapligt program
46613 Barn‐ och fritidsprogrammet
46614 Introduktionspr, språkintrod
46615 Ekonomiprogrammet
46616 Humanistiska programmet
Summa program

Utfall

Totalt skola

0

Elever Avvikelse

8 366 405 ‐1 721 405 533,5
761 363
626 637 533,5
9 127 768 ‐1 094 768
Utfall

‐3 407 000
‐1 152 000
‐644 000
‐1 975 000
‐855 000
‐8 033 000

Resultat

Resultat

‐3 227
1 175
‐2 052

Antal Avvikelse
GEM
Övrigt Totalt
elever per elev per elev
per elev

‐5 409 795 2 002 795 340,0
5 891
‐310 216 ‐841 784 84,5 ‐9 962
‐35 215 ‐608 785 26,0 ‐23 415
‐1 820 111 ‐154 889 57,5 ‐2 694
‐188 924 ‐666 076 25,5 ‐26 121
‐7 764 261 ‐268 739 533,5
1 363 507 ‐1 363 507

Övrigt
Aktivitet

Budget

4650 Elevmåltider

8 870 000

Utfall

9 144 066

4580 Skolhälsovård
Lokaler
Summa

45 803 000 46 641 367

Resultat

Antal Avvikelse
elever per elev

‐274 066 1 815

-151

1 815

0

‐838 367 1 815

-462

‐613

‐2 052
‐2 052
‐2 052
‐2 052
‐2 052

‐613 3 226
‐613 ‐12 627
‐613 ‐26 080
‐613 ‐5 359
‐613 ‐28 786

Bilaga 1
Årsbokslut 2012
Elfrida Andreégymnasiet
Resultatrapport
Budget

Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Utfall

Resultat

‐37 653 000 ‐37 992 812
339 812
31 290 000 30 878 829
411 171
10 000
3 733
6 268
6 353 000 8 504 852 ‐2 151 852
0 1 394 601 ‐1 394 601

Gemensamma kostnader (GEM)
Kategori

Budget

46620 Adm EAG
46621 Ämnesansvariga EAG
Summa, gemensamt per elev

7 552 000
520 000
8 072 000

Program

Budget

46622 Handels‐ & administrationspr
46623 Restaurang‐ och livsmedelspr
46624 Estetiska programmet BIL
4662420 Programansvarig ES MU
46625 Hantverkspr, inriktn textil o design
46626 Den rörliga bildens språk
46627 Omvårdnadsprogrammet
46628 Hotell‐ o turismprogrammet
46629 Introduktionsprogram EAG
Summa

Utfall

Utfall

‐1 888 000
‐633 000
344 000
‐2 181 000
‐129 000
‐1 685 000
‐1 245 000
422 000
‐1 077 000
‐8 072 000

Totalt skola

8 551 516
517 451
9 068 967

0

Resultat

Elever Avvikelse

‐999 516 458,0
2 549 458,0
‐996 967
Resultat

‐2 182
6
‐2 177

Antal Avvikelse
GEM
Övrigt Totalt
elever per elev per elev
per elev

‐2 012 255
124 255 104,5
1 189
‐612 212
‐20 788 69,5
‐299
1 242 596 ‐898 596 28,0 ‐32 093
‐3 435 568 1 254 568 59,5 21 085
63 375 ‐192 375 10,5 ‐18 321
‐1 195 177 ‐489 823 59,5 ‐8 232
‐964 150 ‐280 850 68,5 ‐4 100
281 031
140 969 12,5 11 278
‐1 042 007
‐34 993 45,5
‐769
‐7 674 367 ‐397 633 458,0
1 394 600 ‐1 394 600

Övrigt
Aktivitet

Budget

4650 Elevmåltider

8 870 000

Utfall

9 144 066

4580 Skolhälsovård
Lokaler
Summa

45 803 000 46 641 367

Resultat

Antal Avvikelse
elever per elev

‐274 066 1 815

-151

1 815

0

‐838 367 1 815

-462

‐613

‐2 177
‐2 177
‐2 177
‐2 177
‐2 177
‐2 177
‐2 177
‐2 177
‐2 177

‐613
‐613
‐613
‐613
‐613
‐613
‐613
‐613
‐613

‐1 601
‐3 089
‐34 883
18 295
‐21 111
‐11 022
‐6 890
8 488
‐3 559
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Årsbokslut 2012
Christopher Polhemgymnasiet
Resultatrapport
Budget

Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Utfall

Resultat

‐71 227 000 ‐75 027 316 3 800 316
47 792 000 50 598 494 ‐2 806 494
3 148 000 2 728 266
419 734
20 287 000 24 754 180 ‐4 467 180
0 3 053 624 ‐3 053 624

Gemensamma kostnader (GEM)
Kategori

46630 Adm CPG
Summa, gemensamt per elev
Program

46631 Energiprogrammet
46632 Naturvetenskapsprogrammet
46633 Produktionsteknisktprogram
46634 Teknikprogrammet
46635 Elprogrammet
46636 Fordonsprogrammet
46637 Byggprogrammet
46638 Sjöfartsprogrammet
46639 Naturbruksprogrammet
46650 Hantverkspr, inrikt finsnick
46651 Introduktionsprogram CPG
Summa

Budget

Utfall

Resultat

Elever Avvikelse

14 531 000 17 083 174 ‐2 552 174 823,5
14 531 000 17 083 174 ‐2 552 174
Budget

Utfall

‐500 000
509 709
‐5 151 000 ‐3 671 139
245 000
633 191
‐3 389 000 ‐3 932 681
‐908 000 ‐2 151 034
‐2 488 000 ‐1 397 127
‐2 384 000 ‐2 437 631
‐39 000
‐571 812
927 000
‐587 653
‐568 000
‐18 041
‐276 000
‐405 332
‐14 531 000 ‐14 029 550

Totalt skola

0

Resultat

‐1 009 709
‐1 479 861
‐388 191
543 681
1 243 034
‐1 090 873
53 631
532 812
1 514 653
‐549 959
129 332
‐501 450

‐3 099
‐3 099

Antal Avvikelse
GEM
Övrigt
elever per elev per elev

82,5 ‐12 239
196,0
‐7 550
22,0 ‐17 645
142,0
3 829
82,5 15 067
107,5 ‐10 148
111,0
483
31,5 16 915
58,0 26 115
3,5 ‐157 131
32,0
4 042
590,0

3 053 624 ‐3 053 624

Övrigt
Aktivitet

Budget

4650 Elevmåltider

8 870 000

Utfall

9 144 066

4580 Skolhälsovård
Lokaler
Summa

45 803 000 46 641 367

Resultat

Antal Avvikelse
elever per elev

‐274 066 1 815

-151

1 815

0

‐838 367 1 815

-462

‐613

‐3 099
‐3 099
‐3 098
‐3 097
‐3 096
‐3 095
‐3 094
‐3 093
‐3 092
‐3 091
‐3 090

Totalt
per elev

‐613 ‐15 951
‐613 ‐11 262
‐613 ‐21 356
‐613
119
‐613 11 358
‐613 ‐13 856
‐613
‐3 224
‐613 13 209
‐613 22 410
‐613 ‐160 835
‐613
339
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Årsbokslut 2015
Wisbygymnasiet söder (WGS)
Resultatrapport
Budget
Intäkter
Personalkostnader

Utfall

‐61 470 000
44 506 000

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

16 964 000
0

‐62 342 657
47 030 648
36 251
17 034 538
1 758 780

Resultat

872 657
‐2 524 648
‐36 251
‐70 538
‐1 758 780

Gemensamma kostnader (GEM)
Kategori

Budget

Utfall

Resultat

46610 Adm gymnasiet Söder
46611 Ämnesansvariga Söder
46617 Individuellt val

11 541 000
1 108 000
3 247 000

10 934 641
631 315
2 774 491

606 359
476 685
472 509

Summa, gemensamt per elev

15 896 000

14 340 447

1 555 553

Program

Budget

46612 Samhällsvetenskapsprog
46613 Barn‐ och fritidsprogram
46615 Ekonomiprogrammet
46616 Humanistiska programm
46622 Handels‐ & administratio
46623 Restaurang och livsmede
46624 Estetiska progr, bild och
4662420 Programansv ES MU
46626 Estetiska pr, estetik och m
46627 Vård och omsorgsprogra
46628 Hotell‐ o turismprogramm

‐7 132 000
‐258 000
‐3 077 000
‐597 000
‐1 546 000
‐1 736 000
‐73 000
‐1 630 000
216 000
431 000
‐494 000

‐6 391 776
‐395 510
‐2 569 379
‐402 906
‐1 319 621
‐840 673
‐179 760
‐1 420 200
156 529
1 186 087
‐404 458

-15 896 000

-12 581 667

0

1 758 780

Summa
Totalt skola

Utfall

Resultat

‐740 224
137 510
‐507 621
‐194 094
‐226 379
‐895 327
106 760
‐209 800
59 471
‐755 087
‐89 542

Elever Avvikelse
789,0

769

789,0

604

789,0

599
1 972

Antal
elever

Avvikelse
GEM
Övrigt Totalt
per elev per elev
per elev

265,5

-2 788

1 972

1 061

245

54,0

2 546

1 972

1 061

5 579

152,0

-3 340

1 972

1 061

-307

35,0

-5 546

1 972

1 061

-2 513

67,5

-3 354

1 972

1 061

-321

64,0

-13 989

1 972

1 061

-10 957

34,0

3 140

1 972

1 061

6 173

37,0

-5 670

1 972

1 061

-2 638

5,0

11 894

1 972

1 061

14 927

37,5

-20 136

1 972

1 061

-17 103

37,5

-2 388

1 972

1 061

645

-3 314 333 789,0
-1 758 780

Övrigt
Aktivitet

4650 Elevmåltider
4580 Skolhälsovård

Lokaler
Summa

Budget

10 109 000
3 142 000
45 415 000

Utfall

8 592 867
3 142 000
45 305 114

Resultat

Antal
elever

Avvikelse
per elev

1 533

989

-

1 533

-

109 886

1 533

1 516 133

72

1 061

Bilaga 1
Årsbokslut 2015
Wisbygymnasiet norr (WGN)
Resultatrapport
Budget
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Utfall

‐74 759 000
49 636 000
116 000
25 007 000
0

‐72 936 591
50 890 610
48 053
24 975 921
2 977 993

Resultat

‐1 822 409
‐1 254 610
67 947
31 079
‐2 977 993

Gemensamma kostnader (GEM)
Kategori

46552 Individuellt val
46630 Adm gymnasiet Norr
Summa, gemensamt per elev

Budget

Utfall

Elever Avvikelse

13 328 000

‐326 379 665,5
‐2 242 606 665,5

13 328 000

15 896 985

-2 568 985

Program

Budget

46631 VVS och fastighetsprogramm
46632 Naturvetenskapsprogramme
46634 Teknikprogrammet
46635 El‐ och energiprogrammet
46636 Fordonsprogrammet
46637 Bygg‐ och anläggnngsprogra
46638 Sjöfartsutbildningen
46639 Naturbruksprogrammet
46651 Introduktionsprogram

3 000
‐2 251 000
‐1 938 000
‐3 652 000
‐263 000
‐1 477 000
726 000
‐343 000
‐4 133 000

‐496 580
‐2 673 707
‐2 052 140
‐2 252 497
‐474 570
‐1 740 460
499 361
‐440 686
‐3 287 714

-13 328 000

-12 918 993

0

2 977 992

Summa

Resultat

326 379
15 570 606

Totalt skola

Utfall

Resultat

-490
-3 370
-3 860

Antal Avvikelse
GEM
Övrigt Totalt
elever per elev per elev
per elev

499 580 29,5
422 707 128,5
114 140 84,5
‐1 399 503 85,0
211 570 61,0
263 460 71,5
226 639 23,5
97 686 36,0
‐845 286 146,0
-409 007 665,5

16 935

-3 860

1 061

14 136

3 290

-3 860

1 061

490

1 351

-3 860

1 061

-1 448

-16 465

-3 860

1 061

-19 264

3 468

-3 860

1 061

669

3 685

-3 860

1 061

886

9 644

-3 860

1 061

6 845

2 714

-3 860

1 061

-86

-5 790

-3 860

1 061

-8 589

-2 977 992

Övrigt
Aktivitet

4650 Elevmåltider
4580 Skolhälsovård

Lokaler
Summa

Budget

10 109 000
3 142 000
45 415 000

Utfall

8 592 867
3 142 000
45 305 114

Resultat

Antal Avvikelse
elever per elev

1 516 133 1 533
-

1 533

109 886 1 533

989
72

1 061
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Innnehållsförteckning
AVD OCH SKOLFORMER

Sida

Sammanställning resultat

1

Inledning, elevflöden

2

Ordförande

3

Staben

4

Komvux

6

Folkhögskolan

10

Lövsta landsbygdscentrum

14

GYMNASIESKOLOR
Antagning, interkommunal ers.

18

Inack- och reseersättning

20

Bibliotek Säve

20

Bibliotek Visby Norr

20

Idrottsgymnasiet

20

Richard Steffengymnasiet

21

Elfrida Andreégymnasiet

26

Christopher Polhemgymnasiet

31

Resursfördelning

39

Sidnumrering längst ner på sida

År 2012 bilaga 2
Region Gotland
Gymnasie- och vuxen utbildningsförvaltningen

ÅRSPROGNOS

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Prognoser per avdelning och skolform, tkr
År 2012
TOTALT

FEB DEL 1 APRIL MAJ
-2 000 -3 550 -3 550 -3 550

JUNI
-3 550

DEL 2
-6 555

SEPT
-7 255

OKT
NOV
-9 764 -8 912

RES.
-9 492

AVV

AVD OCH SKOLFORMER

0

-1 100

-1 100

-1 100

-1 100

-196

-510

-2 000

320

-946

Ordförande

0

0

0

0

0

0

0

0

-30

-46

-5,8%

Stab

0

-1 300

-1 300

-1 300

-1 300

-596

-1 210

-2 500

-450

-2 572

-2,9%

Komvux

0

0

0

0

0

400

700

400

400

473

2,0%

Folkhögskolan

0

200

200

200

200

0

0

0

0

182

0,4%

Lövsta landsbygdscentr.

0

0

0

0

0

0

0

100

400

1 017

4,6%

GYMNASIESKOLOR

-

-2 450

-2 450

-2 450

-2 450

-6 359

-6 745

-7 764

-9 232

-8 546

Antagning, interkom. ers.

0

-400

-400

-400

-400

-3 110

-2 382

-2 382

-5 000

-5 528

Inack- och reseersättning

0

200

200

200

200

0

386

386

386

343

8,9%

Bibliotek Säve

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

1,0%

Bibliotek Visby Norr

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

2,4%

Idrottsgymnasiet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

347

53,5%

Richard Steffengymnasiet

0

-1 000

-1 400

-1 400

-1 400

-1 300

-1 800

-1 900

-1 600

-1 364

-4,2%

Elfrida Andreégymnasiet

0

-2 400

-1 200

-1 200

-1 200

-2 000

-2 000

-2 000

-1 650

-1 395

-3,7%

Christopher Polhemgymn.

0

-1 100

-2 100

-2 100

-2 100

-3 000

-4 000

-4 000

-3 500

-3 054

-4,3%

Individuella alternativet

0

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-130

-3,7%

3 151

3 151

2 232

2 232

2 194

1,7%

Resursfördelning
0
2 350 2 550 2 550 2 550
(Kommunala skolor regionen)
Not
Avvikelseprocent avser resultatet i förhållande till bruttoomslutning

MUP Sammanställning slutlig 2012

2013-01-29

-1-

-14,6%
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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 resursfördelning. 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 inklusive semesterlöneskulden blev -9 492 tkr.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Alla enheter medräknade
Resultatrapport (tkr)
Intäkter

Budget

Utfall

-199 298

-215 201

15 903

167 279

175 240

-7 961

62 646

63 629

-983

266 975

283 426

-16 451

297 602

307 094

-9 492

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Not

I intäkterna är kommunbidraget medräknat

Elevflöden, skolformen gymnasiet
Årselever

Resultat

Verkligt

Budget

Differens

Christopher Polhemgymnasiet

823,5

854,5

-31,0

Elfrida Andréegymnasiet

458,0

479,0

-21,0

Richard Steffengymnasiet

533,5

542,0

-8,5

23,5

47,0

-23,5

1 845,5 1 922,5

-77,0

Individuella alternativet
Ungdomskraft
Kommunala gymnasieskolan
Donnergymnasiet AB
Guteskolan AB

7,0

213,0

198,5

14,5

65,5

62,5

3,0

6,5

-6,5

267,5

11,0

2 124,0 2 190,0

-66,0

Gotlandsgymnasiet AB
Fristående skolan
Summa egna kommunen
Årselever
Elever från annan kommun, budget 58 elever
Elever i kommunal gymnasieskola
Elever i fristående gymnsieskola
Interkommunal ersättning
Totalt

Elever från annan kommun verkligt-budget 52-58=-6
elever

7,0

278,5

Verkligt

Budget

-

-

59,0

61,0

Differens
-2,0

73,0

71,0

2,0

132,0

132,0

0,0

2 256,0 2 322,0

-66,0

-2-
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Elevflöden skolformen, skolformen vuxenutbildning
Antal

2012

2011

2010

Egen verksamhet

221

260

312

Upphandlad verksamhet

258

347

430

Elevflöden skolformen, skolformen folkbildning
Antal

2012

2011

2010

Deltagarveckor

10 290

9 873

10 340

Sommarkurser

39

29

33

4 459

3 542

4 950

376

348

284

Gästnätter, sommar
Studerande långa kurser

Kommentar till elevflöden
Tyngdpunkten i kommentaren läggs på skolformen gymnasiet då elevtalen pekar på att det inte funnits
produktion för 66 elever d.v.s. ett budgeterat värde motsvarande 4 500-5 000 tkr som resultatmässigt borde
finnas som ett överskott och inte ha förbrukats. Överskottet finns inte och en justerad elevavvikelse bör vara
någonstans mellan 18-28 elever. Anledning till ett justerat elevtal är att följande måste beaktas.
Den interkommunala ersättningen har varit för lågt budgeterat per elev, ett ungefärligt värde för detta är
1 945 tkr och motsvarar ca 20 årselever. Förändrat, ett ökat, bidragsbelopp till individuella alternativet på 800
tkr som motsvarar 5 årselever samt full kompensation för vårens kostnader för introduktionsprogrammen
1 518 tkr motsvarar ca 20 helårselever.
Elevflöden för de andra skolformerna kommenteras senare i redovisningen.
Ordförande

Per Edman

Resultatrapport (tkr)
Budget
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Utfall

Resultat

762

764

-2

0

8

-8

30

65

-35

792

838

-46

Kommentar till resultatet
Avvikelsen på övriga kostnader 35 tkr avser abonnemangskostnader Tele 2. Vid budgetarbetet för 2012 var
inte kostnaden klar och därför inte medräknad.

-3-
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Staben

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

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Not

Utfall

Resultat

-861

-5 322

4 461

8 379

11 953

-3 574

49 591

50 606

-1 015

161 098

161 347

-249

218 207

218 584

-377

Budget

Utfall

I intäkterna är kommunbidraget exkluderat

Resultatrapport (tkr)
Resultat

7101 Förvaltningschef

2 215

3 034

-819

7102 Stabschef

4 038

4 277

-239

7103 Ekonomichef

80 889

82 411

-1 522

7104 Projektledare

125

116

9

5

12

-7

40

30

10

130 895

128 700

2 195

0

4

-4

218 207

218 584

-377

7105 Verksamhetsutvecklare IT
7106 Försörjningsansvarig
7107 Resursfördelning internt
7110 Ungdomscentrum
Summa

Resultatrapport per resultatenhet (tkr)
Förvaltningschef
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa
Stabschef
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa
Ekonomichef
Intäkter

Budget

Utfall

Resultat

-237

-264

27

2 422

3 289

-867

30

10

20

2 215

3 034

-819

Budget

Utfall

Resultat

-243

-285

42

3 952

4 056

-104

0

3

-3

329

502

-173

4 038

4 277

-239

Budget

Utfall

Resultat

-221

-581

360

2 000

1 611

389

Lokalkostnader

49 591

50 443

-852

Övriga kostnader

29 519

30 939

-1 420

80 889

82 411

-1 522

Personalkostnader

Summa

-4-
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Kommentar till resultatet, stab
Förvaltningschefens avvikelse förklaras av, förändring av semesterlöneskuld 486 tkr samt felförda löner på
ansvaret för 372 tkr.
Stabschefens avvikelse på lönekostnader avser kostnader för uppvaktningar som ”tavla och guldklocka i
samband med avgång eller 25-år i regionen” avvikelse 59 tkr resterande avvikelse avser tjänstefördelningar,
procentsatser, som ej blivit korrekta. Övriga kostnader b.la. IT 46 tkr, skoljuridisk kurs 31 tkr, utbildning i It´s
learning 19 tkr samt felfört informationstjänster 76 tkr.
Ekonomichefens avvikelse på lokalkostnader beror på att ingen budget var lagd för E-huset samt Via Nova
690 tkr samt städkostnader visar en avvikelse på 127 tkr, avser extra städning samt fönsterputsning. De
största avvikelserna som finns i övriga kostnader är b.la. särskilda stödinsatser och modersmål 486 tkr, IT
programvaror mm 529 tkr, löneadministration 183 tkr, informatörstjänster 145 tkr, annonser reklam och info
31 tkr samt IST Sverige AB 83 tkr (konsulttimmar för byggande av resursfördelningen).
Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Budget

24500 IT

Utfall

Resultat

154

101

53

24502 Läromedel

0

46

-46

24506 Pannybyte kulvert värmev

0

22

-22

24508 Bygginv/verksamhetsanp

44

14

30

24509 Säkerhet/handikappanp

100

20

80

Summa

298

202

96

Kommentar till investeringar, stab
Avvikelsen på 96 tkr skall sökas som kompletteringsbudget med det menas att medlen skall föras
över till år 2013. När det gäller IT 53 tkr så beställdes en multifunktionell skrivare till Säveområdet
på år 2012 men fakturan kom år 2013, därav en anledning till att föra över resterande belopp till år
2013.

-5-

År 2012 bilaga 2
Sida 1 (1)

Årets resultat 2012
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

Komvux

Bo Kristiansson

Resultatrapport (tkr)
Budget

Utfall

Resultat

Intäkter

-3 869

-5 720

1 851

Personalkostnader

15 042

15 483

-441

128

156

-28

8 604

9 512

-908

19 905

19 432

473

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

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

2012

2011

2010

Egen verksamhet

221

260

312

Upphandlad verksamhet

258

347

430

Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Budget

Utfall

Resultat

24500 IT

19

26

-7

24501 Undervisningsinventarier

30

27

3

24502 Läromedel

40

49

-9

Summa

89

102

-13

Kommentar till resultatet
Se ”Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven” avsnitt 2. Ekonomi.
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Komvux

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 2012
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1
Minskade inflöden av studerande till yrkesutbildningar beroende på kraftigt minskade statliga
anslag. Fortsatt stort intresse för våra distanskurser. PÅ SFI har vi ca 125 studerande från 45
länder.
InterCom har kommit igång väl och kvoten av deltagande företag fylldes på mindre än en
vecka (sammanlagt ca 60 företag, 3 företagarorganisationer och ca 70 anställda inom GVF).
Delårsrapport 2
Förväntat antal studerande på gymnasienivå. Grund något lägre än beräknat. Stort tryck på
SFI – fn kö. När det gäller yrkesvux så startar endast vårdutbildning i samarbete m EAG.
Distansstuderande samma tryck som tidigare (ca 300 distansstuderande under hösten)
Beslut om att vi får genomföra InterCom fullt ut under åren 2012 - 2014
Period 3 (september – december)
Något ökande antal studerande på Gymnasienivå och distansutbildningar. Grundläggande
och SFI konstant (på SFI har vi ca 60 nationaliteter inskrivna).
Inga nya yrkesvuxutbildningar startade under perioden.
Intercom genomförs med beräknat antal deltagare. Dock har kursstarter försenats något p g
a komplicerade upphandlingsförfaranden.

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1
Följer budget. Kostnadssidan för yrkesutbildningar i balans trots kraftigt minskade anslag.
Vid halvårsskiftet genomförs Vuxenreformen 2012. Innebär ökade kostnader för
kompetensutveckling, resor, ny kurslitteratur etc. Beräknar klara detta inom given
budgetram. InterCom är finansierat till 100 % via ESF och kommer inte att påverka det
direkta resultatet.
Delårsrapport 2
Följer senaste budgetuppföljningen. Något högre personalkostnader beroende på
långtidssjukdom.
Investeringar behövs i cafeterian vilket får lösas med investerings- och driftsmedel.
Effektiviseringar har gjorts på lokalsidan. Vore bra om lokalkostnader låg på resp rektor så
-7-
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det fanns ett tydligare incitament till besparingar!
Period 3 (september – december)
Komvux bromsar kostnadsutvecklingen utifrån beslut i ledningsgruppen att minska
förvaltningens totala underskott. Beräknas ett överskott på ca 400 000 kr.

3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1
Två nyrekryteringar har skett för att bemanna projektet InterCom. En anställd har slutat
efter lång rehabiliteringsutredning. Svårigheter att få vikarier (behöriga) inom SFI-området.
Delårsrapport 2
3 lärare har slutat i sommar (2,6 tjänster) och ersatts med 3 nya (2,2 tjänster). Har fungerat
väl. Ungdomskraft har flyttat in med sin personal vilket också fungerat väl.
En lärare beräknas sjukskriven ca 2 månader.
Period 3 (september – december)
Inga nyanställningar under perioden. En rehabiliteringsutredning har påbörjats och förväntas
avslutas i februari 2013.
Medarbetarenkäten visar ett positivt resultat för verksamheten. Denna är och kommunicerad
med all personal. Ett utkast till handlingsplan finns.

4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1
Vi fortsätter arbetet med ett strategiskt utvecklingsarbete.
Delårsrapport 2
Arbetet fortsätter enligt plan. En kompetensutvecklingsplan har upprättats för hela
organisationen, respektive sektor och varje individ (det sistnämnda arbetet pågår) för
perioden 2012 – 2013.
Period 3 (september – december)
Ett omfattande utvecklingsarbete påbörjades inom ramen för SFI. En anpassning kommer
under 2013 att ske till gällande styrdokument och i enlighet med de krav som olika beställare
anger (ex sommarundervisning).

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1
Vi har utökat samarbetet med Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen. Vi har fått
uppdraget av Socialförvaltningen att ta hand om Samhällsintroduktionen för nyanlända
flyktingar. I samarbete med Folkhögskolan och Gotlands länsmuseum har vi ansökt om
medel (bl a från Allmänna Arvsfonden) för att starta ett stort integrationsprojekt. Rektor
-8-
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ingår i ett Integrationsnätverk som leds av Länsstyrelsen.
Delårsrapport 2
Genom projektet InterCom har verksamheten utvecklat samarbetet med arbetsliv,
Företagarorganisationer m fl på ett positivt sätt.
Period 3 (september – december)
Vi har fått förnyat uppdrag från Socialförvaltningen avseende Samhällsorienteringen. I
samarbete med Länsstyrelsen har vi startat ett medborgarkontor på Komvux. Syfte med
kontoret är att ge råd och stöd till personer som behöver hjälp med frågeställningar som inte
är direkt kopplat till skolarbetet.

-9-

År 2012 bilaga 2
Sida 1 (1)

Årets resultat 2012
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

Folkhögskolan

Thomas Nilsson

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Utfall

Resultat

-22 596

-24 880

2 284

23 528

24 145

-617

6 895

7 271

-376

10 603

11 712

-1 109

18 430

18 248

182

Elevflöden
Antal

2012

2011

2010

Deltagarveckor

10 290

9 873

10 340

Sommarkurser

39

29

33

4 459

3 542

4 950

376

348

284

Gästnätter, sommar
Studerande långa kurser

Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Budget

Utfall

Resultat

24500 IT

128

38

90

24501 Undervisningsinventarier

201

218

-17

24502 Läromedel

273

161

112

Summa

602

418

184

Kommentar till resultatet
Folkhögskolan gör ett positivt resultat på 182 000 kronor, god beläggning under sommarens kurser och
avgiftsjusteringar gällande mat och boende för studerande bidrar till det goda resultatet.
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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 2012
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1 Folkhögskolan har en relativt stabil och jämn nivå av kursdeltagare. Antal
studerande under vårterminen är ovanligt högt. Rekryteringsarbetet inför läsår 2012-2013
pågår, antal ansökningar och söktryck i siffror ännu inte identifierbart, dock kan noteras ett
minska söktryck på Fotolinjen, som under många år haft ett mycket högt tryck. Detta
kommer att vidare noggrant analyseras.

Beläggningens prognosen inför sommaren ser ganska god ut i jämförelse med
föregående år, dock är det högst preliminära siffror
Delårsrapport 2 Folkhögskolan har ett stabilt söktryck och samtliga kurser har startat upp
höstterminen av de planerade. Den gångna sommaren har inneburit fler gästnätter än
föregående år, trots att verksamheten påverkats av renoveringsarbeten.

Period 3 (september – december) Folkhögskolan har haft 376 långkursstuderande under
året. 95% av de studerande skulle rekommendera andra att studera vid Gotlands
folkhögskola. Nöjd kundindex ligger på 72 vilket är klart godkänt men en nedgång i
jämförelse med föregående år.
Förekomsten av genus och jämställdhet och därmed ökad medvetenhet, index 83 (riket68).
Om deltagarna har fått bättre självförtroende, index 68 (riket70). Om deltagarna kan
samarbeta bra, index 76 (riket75), deltagarna blir lyssnade till, index 81 (riket 80). Att vi tar
till vara deltagarnas kunskaper, index 72 (riket 71). Arbetar vi demokratiskt, index 71
(riket75).

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1 Det ekonomiska utfallet följer den lagda planeringen. Osäkerhetsfaktorerna
hänger samman med de personalomställningar, pensionsavgångar och tillsättningar som just
nu pågår. Beläggningsgraden inför sommaren 2012 avseende externa gäster och antalet
gästnätter bör bidra till ett positivt resultat på helåret.

Delårsrapport 2 Det ekonomiska utfallet är för perioden +- 0 , den goda beläggningen
under sommaren samt höjda avgifter för boende och studerande bör innebära att resultatet
kan bibehållas.
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Period 3 (september – december)
Folkhögskolan gör ett positivt resultat på drygt 180 000 kronor, god beläggning under
sommaren och uppjusterade avgifter för mat och boende bidrar till det goda resultatet.

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 Uppföljning av den lagda handlingsplanen pågår och kommer att redovisas
under hösten.

Period 3 (september – december)
Många nya medarbetare har introducerats under hösten. Resultaten från medarbetarenkäten
visar på mycket nöjda medarbetare, på samtliga områden, detta trots att lärarnas
arbetstidsavtal sagts upp och ett nytt har förhandlats fram och antagits. Arbetet med att
identifiera förbättringsområden utifrån medarbetarenkäten pågår. MI:79, LV: 80

4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1 Kontinuerliga åtgärder vidtas för att få så hög måluppfyllelse som möjligt.
Det är för tidigt på året för att kunna redovisa några siffror på måluppfyllelsen, då många
mätningar görs vid terminens slut i maj.

Delårsrapport 2 Många av mätningarna gjordes vid läsårets slut och resultaten har ännu inte
analyserats. Men åtgärder vidtas kontinuerligt för att uppnå målen i styrkortet.

Period 3 (september – december) Antalet avbrott under året inskränker sig till 3 personer
samtliga på Allmänna linjen vilket utgör 4,8% vilket bör betraktas som ett mycket gott
resultat. Söktrycket till Allmänna linjen var 1,6 och till särskilda kurser 1,75.

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1 Ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen i rekryteringen av SMF
deltagare (Studie motiverande folkhögskolekurs ) Från höstens grupp av arbetslösa
ungdomar har huvuddelen valt att gå vidare med studier på folkhögskolan under
vårterminen. Rekrytering av en ny kurs med start till hösten 2012 planeras. Goda
samarbeten har också etablerats med försäkringskassan och socialförvaltningen, gällande
deltagare i Livskraft och Enter.
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Delårsrapport 2 Ett rekryterings samarbete pågår mellan folkhögskolan och AF inför
höstens SMF kurs. Ett stort tryck på de utbildningsplatser som erbjuds för deltagare med
olika sorters diagnoser. Skolan har en begränsad möjlighet att svara upp emot det behov
som finns. Regeringen har avsatt 1000 nya platser för att kunna erbjuda fortsatta studier för
de deltagare som går sk SMF kurs. Det är ännu oklart hur många av dessa som Gotland kan
göra anspråk på.
Nya kontakter och samtal förs med Riksutställningar, Kultur och fritid, samt företrädare för
enheten för ensamkommande flyktingbarn.

Period 3 (september – december)
Fortsatt gott samarbete med såväl försäkringskassan som arbetsförmedlingen, framförallt
gällande arbetslösa ungdomar och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Målgruppen från arbetsförmedlingen har utökats till att också gälla unga vuxna.
En förprojektering har påbörjats gällande ensamkommande flyktingbarn och ett utslussnings
samarbete mellan socialförvaltningen och folkhögskolan.
Folkhögskolan samarbetar med Kom.Vux och Länsmuseet i ett särskilt projekt som riktar sig
till SFI studeranden, målet med projektet som heter ”Kleiv Pa” är att ge praktisk och
teoretisk kunskap om det gotländska samhället.
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Lövsta Landsbygdscentrum

Jörgen Olsson

Resultatrapport (tkr)
Lövsta
Intäkter

Budget

Utfall

Resultat

-17 233

-19 734

2 501

Personalkostnader

6 715

7 026

-311

Lokalkostnader

2 849

2 842

7

Övriga kostnader

12 774

13 954

-1 180

Summa

5 105

4 088

1 017

Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Budget

Utfall

Resultat

24503 Maskinutrustning

318

172

146

Summa

318

172

146

Kommentar till resultatet
2012 var ett bra år för växtodlingen på Gotland. Gården levererade t ex oljeväxter för 220 tkr mer än budget,
beroende på att både skörd och pris varit högt. Till grisproduktionen köper vi in mycket foder, tyvärr har
också foderpriserna följt fjolårets stigande trend och varit större än budgeterat. För grisproduktionen var i
våras foderpriserna höga och smågrispriset högt så vi valde att sälja av smågrisar istället för att föda upp dem i
egna stallarna. Detta visade sig vara en bar strategi, intäkterna är 217 tkr bättre än budget. Dock har priserna
för hyra av suggor ökat mer än beräknat, -91 tkr. Sammanlagt för 2012 visar gården större intäkter än budget,
(+1 325) tkr och kostnader 1 343 tkr mer än budget vilket sammantaget gör 18 tkr mer än budget.
I konferensen försöker vi öka omsättningen genom att marknadsföra oss utanför Lövsta. Vi har under året
använt mer råvaror från gården vilket vi hoppas skall göra att fler väljer att ha sina konferenser på Lövsta.
Intäkterna är 310 tkr mer än budget och totalt 153 tkr mindre än budget.
Alla fastigheter på Lövsta är för närvarande uthyrda, intäktssidan motsvarar därför budget väl. På
kostnadssidan har vi av olika anledningar inte hunnit göra allt underhåll som vi planerade. Detta är
naturligtvis inte bra på sikt, underhållet måste genomföras förr eller senare. Fastigheter redovisar 478 tkr
mindre än budgeterat.
Under ledning redovisas våra projekt. Under året har vi fått utbetalt för projektet nya grödor samt
investeringsstöd för satellitbrunnen vi byggde 2011, vilket tillsammans bättrar resultatet med 327 tkr.
Uppdragsutbildningen gick som väntat med underskott (168 tkr) beroende på externa lärare som kostade mer.
Ledning redovisar ett resultat på 404 tkr mindre än budget.
Av investeringar kvarstår 146 tkr som är till ett stubbredskap som beställdes under hösten. Tyvärr hann det
inte levereras innan årsskiftet varför investeringsmedlen måste överföras till 2013.
Sammantaget visar Lövsta Landsbygdscentrum ett resultat på 1 017 tkr mindre än budgeterad ram.
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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 2012
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1
Trädgårdskursen inom Komvux har avslutning till påsk och många av eleverna har jobb som
väntar. Ansökningsläget till Naturbruksprogrammet är allvarligt, få elever söker till Lövsta.
Även uppdragsutbildningen för komvux minskar i omfattning eftersom finansieringen till
yrkesvux minskats.
Delårsrapport 2
Naturbruksprogrammet har fått 13 elever i nya årskurs 1, varav tre av dessa är PRIV. Det är
ingen vuxenutbildning inom komvux planerad detta läsår eftersom finansieringen inom
yrkesvux minskats.

Period 3 (september – december)
Naturbruksprogrammet hade vi årets slut 12 elever. Vi har fått beviljat pengar till en
grundkurs inom komvux som planeras genomföras under 2013.

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1
Gårdens ekonomiska resultat är i vanlig ordning svår att prognostisera. Avräkningsprisernas
utveckling är osäker, främst på grissidan. För närvarande säljer vi smågrisarna och låter
stallarna stå tomma då det är bättre ekonomi i detta. Förhandlingar förs mellan
grisproducenterna på Gotland och slakteriet om ett nytt avtal. Ekotillägget på mjölken
sänktes nyligen. Lövstas styrka är att vi är diversifierad. Sammantaget blir prognosen i detta
tidiga läge budget i balans.
Delårsrapport 2
Styrkan i Lövsta gårds diversifiering blir allt tydligare. Lönsamheten i mjölkproduktionen har
ytterligare försämrats genom fler prissänkningar på mjölken. Samtidigt dras vi med höjda
priser på foderråvaror, d v s det proteinfoder som vi måste köpa in. Grisproduktionen
uppvisar glädjande nog bättre priser än på länge även om det är höga foderpriser även här.
Växtodlingen visar ett jättebra resultat där bra växtsäsong med höga skördar kombineras
med bra avvräkningspriser. Rapsen t ex ligger 200 tkr över budget.
Eleverna på naturbruksprogrammet har nu vissa dagar undervisning i Visby. Detta i
kombination med att vi tyvärr inte har några vuxenelever under läsåret väcker farhågor om
att underlaget och omsättningen för konferens/kök kommer att minska. Det arbetes dock
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aktivt i samarbete med CPG för att hitta möjligheter där elever från CPG kan få sin
undervisning på Lövsta. Ett exempel på detta är motorsågskurs för fordonseleverna som
indval.
Period 3 (september – december)
Lövsta redovisar 1 017 tkr bättre än budget. För gården är det mjölkproduktionen som har
problem med höga foderpriser och låga avräkningspriser på mjölk. Det var ett bra
växtodlingsår så vi är till stora delar självförsörjande på foder för mjölkproduktionen.
Grisproduktionen präglas även den av höga foderpriser men här har avräkningspriserna stigit
jämfört med 2011.
Konferensen visar överskott men problemet med minskande elevantal som äter i
restaurangen kvarstår. Vi använder allt mer egna råvaror från gården och marknadsför oss
utanför Lövsta med detta. Vi hoppas kunna få fler att välja Lövsta för sina konferenser.
Alla fastigheter är för närvarande uthyrda på Lövsta. Osäkerheten om Kultur &
fritidsförvaltningens flytt kvarstår. Underhållsbehovet av fastigheterna bedöms som stort och
vi har under året inte kommit i mål med att genomföra allt underhåll som vi planerat och
budgeterat för.

3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1
Tjänsteplaneringen pågår för lärarpersonalen inom naturbruksprogrammet. Samtal har
genomförts av Previa med all personal på Lövsta som ett led i den psykosociala
skyddsronden. Sammanställning och uppföljning kommer under våren.
Delårsrapport 2
Uppföljningen av Previasamtalen med all personal, ledd av utbildningschefen fortsätter enligt
plan. Två möten har hållits där vi bearbetar resultatet från Previasamtalen.
Period 3 (september – december)
Processen efter previautredningen fortsätter, möten har hållits under hösten.

4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1
Svenska djurhälsovården ny hyresgäst på Lövsta. Även studieförbundet vuxenskolan är på
väg tillbaks till Lövsta, troligen till hösten. Vi har därmed mycket få lokaler som inte är
uthyrda. Utredning pågår för att flytta särskolans snickeri till Lövsta från Solrosenområdet.
Konferensen går bra, ryktet om att vi lagar vår mat från lokalt producerade råvaror börjar
sprida sig.
Delårsrapport 2
Arbetet med att knyta undervisningen och gården tätare tillsammans går framåt. I och med
GY11 så ges större möjligheter till detta och vi strävar efter att eleverna skall vara med
praktiskt ute på gården så mycket som möjligt.
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Period 3 (september – december)
Arbetet med att knyta samman teori och praktik i karaktärsämnena fortsätter. Det är nu
andra året i nya gymnasiereformen och vi upplever det som eleverna tycker det är bra.
Eleverna är ute i både stallar och åkrar i högre omfattning än tidigare.

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1
De låga ansökningssiffrorna till naturbruksprogrammet har föranlett till att all personal på
Lövsta hade en träff med näringen i mars. Temat för eftermiddagen var ”Lövsta – utveckling
eller avveckling”. En hel del positiva och bra tankar framkom vid träffen.
Näringen genom LRF-ungdomen och lärarna på Lövsta skall bjuda in intresserade ungdomar
till informationskväll på Lövsta i början av maj.
Representanter från näringen, GVN och Lövsta skall göra ett studiebesök i Jämtland för att
studera hur de arbetar med de likartade problem de har där. Resan finansieras av
länsstyrelsen med projektstöd från EU.

Delårsrapport 2
Vi lämnar in en ny ansökan om yrkeshögskola, Entreprenör Fårproduktion. Vi spetsar till
årets ansökan och riktar in den mer mot entreprenörskap och egenföretagande. Näringen
står helt bakom denna och de olika aktörerna har skrivit mycket bra yttranden som bifogas
ansökan.
Representanter från näringen, LRF, Hushållningssällskapet och Växa, diskuterar med oss
angående att Växa (husdjursrådgivning och seminverksamhet nöt) vill flytta till Lövsta. Vi har
gemensamt sett på Lövstas fastigheter efter lämpliga lokaler. En skrivelse har gjorts där
Lövsta varit med som presenterats för AU. Näringens representanter har också träffat
regiondirektören i frågan.

Period 3 (september – december)
Processen med att få Växa till Lövsta fortsätter, frågan ligger nu på ledningskontoret. De
gröna näringarna på Gotland är mycket engagerade i Lövstas utveckling och ett projekt med
en förstudie för att göra Lövsta till ett grönt centrum har startats. Näringen har under året
presenterat en målbild för vad de vill med Lövsta. Vi känner ett stort stöd här både vad det
gäller hjälp med rekrytering av elever till att utveckla hela Lövsta. Vår ansökan om
Yrkeshögskola Får fick vi tyvärr avslag på. Detta var andra gången så fler ansökningar
kommer troligen inte att göras.
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Antagningsenheten

Chris Schlemlein-Wenell

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter

-6 670

Personalkostnader

Resultat

-5 494

-1 176

499

494

5

37 427

41 784

-4 357

31 256

36 784

-5 528

Övriga kostnader
Summa

Utfall

Avvikelse per verksamhet (tkr)
Budget

Utfall

Resultat

7241 Antagning

-6 151

-4 991

7242 Frigymn egen kommun

25 280

27 836

-2 556

7243 Frigymn annan kommun

5 908

7 626

-1 718

7244 Komgymn annan kommun

6 219

6 313

-94

31 256

36 784

-5 528

Summa

-1 160

Elevflöden fristående egna kommunen
Elevflöden, fristående skola, elever i den egna kommunen, folkbokförda. Ett högre årselevtal än budgeterat, 11
årselever. Budgeterat antal elever var 267,5 och verkligt antal elever blev 278,5.
Donnergymnasiet

Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Estetiska programmet (ESBIL)
Estetiska programmet (ESMUS)
Estetiska programmet (ESTEST)
Livsmedelsprogrammet (LP)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Ekonomiprogrammet (EK)
Mediaprogrammet (MP)
Preparandutbildning (IMPRE)
Hantverksprogrammet (HV)
Yrkesintroduktion (IMYRK)
Totalt Donnergymnasiet
Guteskolan
Hantverksprogrammet (HV)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Naturbruksprogrammet (NB)
Teknikprogrammet (TE)
Totalt Guteskolan

Verkligt

Budget

Differens

34,5

30,5

4,0

5,5

20,0

-14,5

20,0

16,5

12,5
7,0

6,0

1,0

18,0

19,5

-1,5

53,5

53,0

0,5

20,5

19,5

1,0

5,5

5,5

0,0

15,5

15,0

0,5

3,5

1,0

2,5

8,0

5,0

3,0

9,0

7,0

2,0

213,0

198,5

14,5

Verkligt

Budget

Differens

36,0

35,0

1,0

16,5

15,5

1,0

9,5

7,5

2,0

3,5

4,5

-1,0

65,5

62,5

3,0

6,5

-6,5

267,5

11,0

Gotlandsgymnasiet
Totalt Fristående skolan

3,5
12,5

278,5
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Elevflöden annan kommun
Budget och verkligt antal elever är i balans totalt sett.
Årselever
Elever från annan kommun, budget 58 elever
Elever i kommunal gymnasieskola
Elever i fristående gymnasieskola
Interkommunal ersättning
Elever från annan kommun verkligt-budget 52-58= 6 elever

Verkligt

Budget

Differens

-

-

-

59

61

-2,0

73

71

2,0

132

132

0

Kommentar till resultatet
Snittkostnaden för elever i annan kommun har varit för lågt räknat i budget, det bekräftas genom att
differensen för elever ställs i relation till resultatavvikelsen per kategori. För budgetåret 2013 är detta noterat
och åtgärdat.

-19-

År 2012 bilaga 2
Sida 1 (1)

Årets resultat 2012
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

Inack, bibliotek Säve och Norr,
Idrottsgymnasiet

Helena Wottle, Louise Greveback, Helene MikuiLindh, Petter Svensson

Inack- reseersättning (tkr)
Budget

Utfall

Resultat

Intäkter

0

-15

15

Lokalkostnader

0

2

-2

3 847

3 518

329

3 847

3 504

343

Övriga kostnader
Summa

Bibliotek Säve(tkr)

Budget

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa
Investeringar (tkr) Säve

Utfall

Resultat

-1 466

-1 470

4

1 045

1 050

-5

421

405

16

0

-15

15

Budget

Utfall

Resultat

24501 Undervisningsinventarier

5

0

5

24502 Läromedel

5

0

5

10

0

10

Summa

Bibliotek Visby Norr(tkr)

Budget

Intäkter

Utfall

Resultat

-1 098

-1 109

11

Personalkostnader

833

799

34

Övriga kostnader

265

284

-19

0

-26

26

Summa
Investeringar (tkr) Norr

Budget

Utfall

Resultat

24501 Undervisningsinventarier

5

0

5

24502 Läromedel

5

10

-5

10

10

0

Summa

Idrottsgymnasiet(tkr)
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Budget

Utfall

Resultat

-588

-599

11

508

263

245

25

5

20

115

43

72

60

-287

347

Kommentar till resultatet
Färre utbetalningar för inackorderingsersättning, idrottsgymnasiets överskott beror på att löneutfallet i början
av hösten låg felaktigt på Förvaltningschefen. Av övriga kostnader så har motsvarande överskott på 70 tkr
belastat Ekonomichefens utfall i form av samlingsfaktura från Gotlands Idrottsförbund.
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Richard Steffengymnasiet

Charlotte Lilja

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter

Utfall

Resultat

-32 481

-35 454

2 973

27 494

29 703

-2 209

0

4

-4

4 987

7 111

-2 124

0

1 364

-1 364

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Elevflöden
Antal elever blev något färre än budgeterat (-8,5).
Årselever

Verkligt

Budget

Differens

84,5

90,0

-5,5

57,5

48,0

9,5

25,5

30,0

-4,5

340,0

345,5

-5,5

26,0

28,5

-2,5

533,5

542,0

-8,5

Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Ekonomiprogrammet (EK)
Humanistiska programmet (HU)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Språkintroduktion (IMSPR)
Totalt RSG

Investeringar
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Budget

24500 IT

Utfall

Resultat

85

85

0

24501 Undervisningsinventarier

134

134

0

24502 Läromedel

181

181

0

Summa

400

400

0

Kommentar till resultatet
Resultatet var förväntat.
De små elevkullarna i åk 2 och 3 under vårterminen 2012 och i åk 3 under höstterminen 2012 gjorde att
intäkterna inte motsvarade utgifterna för att fasa ut utbildningen. Det gamla gymnasiets elever måste få
slutföra sin utbildning och gruppstorlekarna påverkas av detta. Utöver detta har de två halvklasstora NIUklasserna, där varje elev i lärarresurs och driftmedel kostar ca 20 tkr mer än en vanlig SA-elev, gett en
fördyring på ca 500-600 tkr. Dessutom tillkommer vårt sparkrav på 245 tkr, samt att löneökningar inte
kompenseras fullt ut.
Det låga elevtalet på språkintroduktionen innebar också fördyringar. Under vt 12 hade vi drygt 30 elever och
räknade med att få något fler elever ht 12. Emellertid slutade några elever av olika anledningar, t ex utvisning
och därför hade vi ht 12 en organisation som var för stor i förhållande till elevantalet, en tjänst ca 250 tkr
räknat på halvt år. Eleverna på språkintroduktionen har mycket olika stödbehov beroende på vilket land de
kommer ifrån och vilken skolgång de har bakom sig. Det finns medel att söka för extra kostnader hos
migrationsverket, vilket vi gjort (500 tkr). Medlen söks i efterhand och har därför inte kommit till skolan
under 2012. I årets resultat ligger ändock den intäkten medräknad som en periodisering.
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Årsbokslut 2012
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

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 2012
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1
Läsåret 2011/2012 fick vi en positiv elevökning. Preliminärt ser det ut som att vi får en god
tillströmning av elever även ht 2012, även om den kanske blir något mindre än 2011. Dock
har vi de svaga åren kvar i systemet i det ”gamla” gymnasiet. Nuvarande åk 2 på SP är bara
118 elever. Åk 3 är obetydligt fler. Det dröjer alltså innan effekten av elevnedgången får
genomslag. Idrottsklassen i åk 1 består av 17 elever, vilket innebär att elevpengen inte
täcker kostnaderna för klassen. Den prognos som tidigare gjorts att de dåliga åren får
konsekvenser för hela 2011 och 2012 står sig alltså.
Inför hösten 2012 ser vi en minskning av antalet elever till Barn- och fritidsprogrammet och
vi planerar därför en minskning av antalet platser till 24. Vi räknar med att dessa platser ska
fyllas och att det även kommer att finnas några elever i reserv.
Delårsrapport 2
Ekonomiprogrammet lockade fler än vi planerat för, vilket gjorde att vi utökade antalet
platser från 32 till 60. Antalet elever är nu 58, alltså en positiv ökning. Organisationen för
Samhällsvetenskapsprogrammet följde prognos, men tyvärr kan vi åter konstatera att NIUklassen blev mycket liten, endast 18 elever, trots att ytterligare en lagsport blev certifierad
(innebandy). Barn- och fritidsprogrammet fyllde inte de 24 platserna utan har nu 22 elever.
Vi organiserade oss för 20 platser på Humanistiska programmet, men beslut fattades att dra
ner till 14 för att kunna samläsa 5 kurser med Estetiska programmet, som fick färre elever
än väntat. Det innebar att i slutändan några elever med goda betyg som ville in på
Humanistiska programmet inte kom in. Språkintroduktionen organiserades för 30-40 elever.
Vid terminens början fanns endast 21 elever.
Alla siffror ovan med viss reservation, eftersom elevantalet aldrig är konstant. Sammantaget
har skolan ökat antalet elever med ca 30st ht 2012 jämfört med vt 2012.
Period 3 (september – december)
Elevantalet har varit i stort sett oförändrat. NIU-klassen minskade med två elever, men
eleverna går kvar på SA. Humanistiska programmet utökades med en elev under perioden.
SPRINT, fortsatt färre elever än väntat, men två elever har tillkommit under terminen.
Språkintroduktionen är näst intill omöjlig att planera för. Här finns ensamkommande
ungdomar, ungdomar som flyttat hit med familjer, ungdomar som väntar på besked om de
får stanna etc. Det händer flera gånger under läsåret att elever blir utvisade ur landet o s v.

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1
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Gy 11 har inneburit fler elever till skolan, genom att de högskoleförberedande programmen
vuxit i volym. Införandet av NIU-klass (idrottsgymnasiet) har inneburit ökade kostnader,
eftersom klassen endast har 17 elever. NIU ställer också högre krav på skolans organisation
än det gamla lokala idrottsgymnasiet.
Samtidigt ska det ”gamla gymnasiet” löpa parallellt med ”för få” elever och utan möjligheter
till effektiviseringar, eftersom de enligt gymnasieförordningen har rätt att fullfölja sin
påbörjade utbildning. Tidigare kunde vi t ex göra effektiviseringar genom att läsa kurser
vartannat år med elever från olika årskurser. Dessa effektiviseringar planar nu ut. Den sista
årskursen i det gamla gymnasiet (som lämnar skolan vt 2013) är dessutom den minsta
elevkullen vi haft.
Språkintroduktionen överfördes till skolan ht 2011 och har visat sig vara resurskrävande,
eftersom eleverna är alltifrån analfabeter till färdiga studenter när de kommer hit.
Gruppstorlekarna blir därför av nödvändighet små, eftersom de har så olika förkunskaper.
Det kommer också elever kontinuerligt under läsåret, vilket innebär att organisationen hela
tiden måste anpassas och förändras.
Trots att vi parallellt med ökat elevantal i åk 1, dragit ner lärarresursen med en tjänst inför
2012, lyckas vi inte få budgeten i balans. Jag räknar dock med att de effektiviseringar vi har
gjort och kommer att göra inför hösten skall ge resultat så snart det gamla gymnasiet
avslutats.
Delårsrapport 2
Som tidigare förutsågs kan vi inte få budget i balans under 2012. Visserligen var det positiva
inflödet på Ekonomiprogrammet en hjälp, men det motsvarades tyvärr av färre elever på
andra program, där språkintroduktionen är det största bekymret, eftersom elevpengen där är
nästan dubbelt så hög som till våra övriga program, vilket innebär att ”tappet” i budgeten är
stort. Med de olika nivåerna som eleverna har kunskapsmässigt, krävs många grupperingar,
men i dagsläget är varje grupp alldeles för liten för att bära de kostnader som
undervisningen innebär. Detta betyder att den besparing som vi gjort på de nationella
programmen nu inte får någon effekt.
För övrigt gäller samma bedömning som i delårsrapport 1, nämligen att det fördyrar att ha
två system igång samtidigt.
En ytterligare försvårande omständighet är att de besparingskrav som vi får varje år, t ex
genom att inte få full täckning för löneökningar innebär att en verksamhet som vår där 90 %
går till personalens löner är mycket svår att göra besparingar i. Samtidigt ökar kostnaderna
för alla andra tjänster såsom IT, telefoni, prenumerationer, försäkringar etc. Vi har varje år
dragit ner på läromedelsanslagen, så att vi nu nått en nivå där det i vissa fall inte varit
möjligt att köpa nödvändiga läromedel inom budgetramen som tilldelats.
Richard Steffengymnasiet har under flera år halkat efter i datortäthet. Vi har helt enkelt inte
haft råd att ha datorer i den omfattning som krävs för en modern undervisning. Det är allt
svårare att fortsätta på det viset, eftersom de nya kursplanerna förutsätter att eleverna har
tillgång till dator i alla ämnen. Detta är omöjligt för oss som fortfarande har datorvagnar som
räcker till drygt 20 % av våra elever.
Detta läsår startar vi den nationella medieinriktningen på Samhällsvetenskapsprogrammet
och vi har fått tillstånd att införskaffa datorer till den klassen (30 st). Det innebär en ökad
kostnad denna termin på ca 45 000 kr för den klassen, som vi inte budgeterat. Samtidigt är
det en nödvändig utveckling och datorn är i detta fall elevens kanske viktigaste läromedel.
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Period 3 (september – december)
Vi gjorde besparingar inför höstterminen med ca 2 tjänster på de nationella programmen
plus neddragna läromedelsanslag trots att elevantalet ökade (Språkintroduktionen är inte
medräknade här). Vi införde stopp för inköp av läromedel i början av november. Trots detta
blev det ett underskott, precis som prognosen visade. Läsåret stämmer inte med budgetåret
och de små elevkullarna i åk 2 och 3 under vårterminen 2012 och i åk 3 under höstterminen
2012 gjorde att intäkterna inte motsvarade utgifterna. Utöver detta har vi de två
halvklasstora NIU-klasserna, där varje elev i lärarresurs och driftmedel kostar mer än en
vanlig SA-elev, ca 20.000 mer.
Det låga elevtalet på språkintroduktionen innebar också fördyringar. Vi hade under hösten en
organisation som är för stor i förhållande till elevantalet. Det finns medel att söka för dessa
elevers speciella behov hos migrationsverket, vilket vi gjort. Vi är dock beroende av underlag
från socialförvaltningen, vilket varit mycket svårt att få fram. Vi har till sist i december 2012
fått det underlag som vi efterfrågat och har ansökt om 500.000 kr. Handläggningstiden är
normalt sett lång, men vi räknar med att kunna periodisera den intäkten, vilket kommer att
förbättra vårt resultat med motsvarande summa. Inför 2013 har vi reducerat lärarresursen
med en tjänst.

3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1
En av våra lärare har gått forskarlyftet och avlagt licentiatexamen. En lärare har slutfört
lärarlyftet för att möta kompetensbehovet inom juridik i ekonomiprogrammet. En lärare
avslutar under våren en utbildning i genuspedagogik. En lärare har varit delvis tjänstledig för
studier. Vikariebehovet har kunnat lösas med behöriga lärare. Tre vikarier har anställts som
går det s k introduktionsåret i enlighet med de nya kraven för lärarlegitimation.

Delårsrapport 2
De kompetensinsatser som redovisades i delårsrapport 1 har slutförts, sånär som på en
lärare som avslutar det sista i studierna under denna termin parallellt med lärartjänsten.
Tre personer har gått i pension. En lärare är fortsatt tjänstledig. Vi har minskat antalet
tjänster på de nationella programmen med ca 2 tjänster. Språkintroduktionen har dock
utökats med ca 1,2 tjänster. Neddragningen av tjänster på de nationella programmen ska
ses mot bakgrunden att vi har mer än 30 elever fler på dessa program. Jag bedömer att det
inte är möjligt att minska lärartätheten mer med tanke på de stödbehov som finns. Tvärtom
skulle det vara motiverat att utöka med en specialpedagog till.

Period 3 (september – december)
Se delårsrapport 2
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4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1
Vi fortsätter arbetet med att försöka minska elevfrånvaron. De nya CSN-reglerna bidrar till
att elever blir mer medvetna om vikten av att vara närvarande i skolan, men fortfarande är
det en bit kvar till att frånvaron ska understiga 10 % i snitt.
Gy 11 innebär bl a ett ökat antal nationella prov. Proven har också utökats med fler delprov i
matematik och svenska, vilket kräver komplicerade schemaomläggningar. Vi har ännu inte
sett hur väl eleverna kommer att lyckas i Gy 11, men vi ser att det ökande antalet elever
som söker sig till de högskoleförberedande programmen också innebär att skolans behov av
stöd till elever med särskilda behov hela tiden ökar.

Delårsrapport 2
Måluppfyllelsen är i stort sett tillfredsställande, förutom i matematik som ett viktigt
undantag. Gy 11 har på de högskoleförberedande programmen skärpt kraven i matematik.
Det har inneburit stora problem för oss och vi har trots olika stödinsatser + sommarskola
alltför många som inte når målen.
Vi ser också att Gy 11 allmänt sett har inneburit att betydligt fler elever än tidigare söker sig
till de högskoleförberedande programmen. Samtidigt har kraven i de allmänna ämnena på de
högskoleförberedande programmen skärpts, vilket innebär att stödbehoven generellt ökar.

Period 3 (september – december)
Trots ändrade och hårdare regler för studiestödet, minskar inte frånvaron. Den ogiltiga
minskar men å andra sidan skjuter den anmälda frånvaron i höjden. Vi kan konstatera att
föräldrarna i högre grad sjukanmäler eleverna för att inte få ogiltig frånvaro och indraget
studiemedel.
Stödresursen är en ständig bristvara. Eleverna ha stora behov av stöd, särskilt i matematik,
men även i engelska. Elevens rätt till stöd innebär stora kostnader för skolan. Se
delårsrapport 1 och 2.

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1
Elevminskningarna har inte påverkat elevtillströmningen till RSG. Tvärtom har vi fler elever i
åk 1 än vi haft på många år och det ser ut som om trenden håller i sig inför nästa läsår. En
minskning på BF ser vi dock. Vi har därför planerat att minska antalet platser till 24 inför
hösten 2012.

Delårsrapport 2
De antaganden vi gjorde i delårsrapport 1 stämmer väl med utfallet.

Period 3 (september – december) Se delårsrapport 2.
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Elfrida Andréegymnasiet

Victoria Palmgren

5.1 Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter
Personalkostnader

Resultat

-37 653

-37 993

340

31 290

30 879

411

10

4

6

6 353

8 505

-2 152

0

1 395

-1 395

Lokalkostnader
Övriga kostnader

Utfall

Summa

Elevflöden
Antal elever blev lägre än vad som budgeterats (-21).
Årselever

Verkligt

Budget

Differens

28,0

28,0

0,0

59,5

63,5

-4,0

104,5

106,0

-1,5

12,5

13,0

-0,5

69,5

75,5

-6,0

68,5

76,5

-8,0

10,5

11,0

-0,5

59,5

64,0

-4,5

3,0

15,0

-12,0

Estetiska programmet (ESBIL)
Estetiska programmet (ESMUS)
Handels- och administrationsprogrammet (HA)
Hotell- och turismprogrammet (HT)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Hantverksprogrammet (HV)
Estetiska programmet (ESTEST0S), RBS
Preparandutbildning (IMPRE)
Individuellt alternativ (IMIND)

27,5

Yrkesintroduktion (IMYRK)
Totalt EAG

Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Budget

27,5

15,0

26,5

-11,5

458,0

479,0

-21,0

Utfall

Resultat

24500 IT

128

128

0

24501 Undervisningsinventarier

201

198

3

24502 Läromedel

273

273

0

Summa

602

599

3

Kommentar till resultatet
De minskande elevkullarna är den största anledningen till ett minusresultat. Grupperna blir inte fullbelagda
trots organisationsförändringar som innebär samläsning mellan program och inom program. Avhoppen från
Restaurangutbildningen hösten 2011 då 8 elever slutade på kort tid motsvarar cirka 500tkr. Minskningen av
elever slår från den första juli medan organisationen för vårterminen kostar fram till mitten av augusti. En
eftersläpning som är dyrbar eftersom vi 2012 inför höstterminen minskade personalen med nära 10
heltidstjänster jämfört med vårterminens organisation. Lönekostnader för juli och ett par veckor i augusti ger
en merkostnad på 500tkr som vi inte har täckning för med elevpeng.
Flera övertalighetsprocesser har startats men drar ut på tiden vilket påverkade vårens negativa resultat.
Omdisponeringar av lokaler medför flyttkostnader. Individuella alternativet har flyttat närmare övrig
verksamhet och Textil-utbildningen har flyttats till Hemse folkhögskola.
Läraravtalet kostar cirka 350 000 mer än budgeterat. Utöver detta hade vi ett sparbeting på 314tkr att kämpa
med. Underskottet blev lägre än förväntat för 2012. Det har krävt uppoffringar.
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Elfrida Andreégymnasiet

Victoria Palmgren

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 2012
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1
Under läsåret 2011/12 har det skett en del avhopp från skolans olika program. Att detta
skulle ske har varit svårt att förutspå, men har grundat sig i felval och studiesvårigheter som
bland annat beror på ofullständiga kunskaper från grundskolan.
Under hösten 2012 så slår elevminskningen på ön på ett stort antal av skolans program.
Delårsrapport 2
Elevkullarnas minskning samt elevernas förändrade preferenser vad gäller gymnasievalet har
slagit hårt mot Elfrida Andréegymnasiet. Elevminskningen har på tre år skett från 575 till 375
för våra nationella program. Tillskott från introduktionsprogrammen har skett med cirka 50
elever innevarande läsår.
Period 3 (september – december)
Skolans program omfattar c:a 100 elever per årskull för år 1 och 2 och något mera för år 3.
Avhoppen har inte varit uppseendeväckande stora medan ett visst inflöde skett till
introduktionsprogrammen.

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1
Trenden med färre sökande på yrkesprogrammen och det vikande elevunderlaget, har gjort
att många av skolans program står med tomma utbildningsplatser. En översyn hur
organisationen ska kunna effektiviseras har skett under våren-12. I nuläget där ”det gamla
gymnasiet” löper parallellt med den nya gymnasiereformen skapas svårigheter med
kostnadseffektiva lösningar såsom B-forms alternativ.
Från hösten -11 har EAG haft en ny organisation med olika Introduktionsprogram, som i ett
uppbyggnadsskede inte har kunnat lösas på ett ultimat sett i samläsningslösningar. Även
detta har det skett en översyn kring under våren 2012.
Övertalighetsprocesser som fackligt har dragit ut på tiden, har även det påverkat det
ekonomiska läget negativt. Det är oerhört viktigt att dessa processer blir smidigare för att få
en bantad organisation i balans.
Elever med olika handikapp kräver vissa anpassningar, både lokaler och läromedel. Fler
elever med utökad kurs (högskolepaketet är en rättighet) kommer att fördyra utbildningarna.
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Delårsrapport 2
De minskande elevkullarna är den största anledningen till ett minusresultat. Grupperna blir
inte fullbelagda trots organisationsförändringar som innebär samläsning mellan program och
inom program.
Minskningen av elever slår från den första juli medan organisationen för vårterminen kostar
fram till mitten av augusti. En eftersläpning som är dyrbar eftersom vi i år minskar
personalen med nära 10 heltidstjänster. Lönekostnader för juli och ett par veckor i augusti
ger en merkostnad på en halv miljon som vi inte har täckning för med elevpeng.
Flera övertalighetsprocesser har startats men drar ut på tiden.
Omdisponeringar av lokaler medför flyttkostnader. Individuella alternativet har flyttat
närmare övrig verksamhet och Textil-utbildningen har flyttats till Hemse folkhögskola.
Driftskostnader och investering skjuts på framtiden i samband med den nya gymnasieskolan
trots att de nya kurserna kräver nytt material.

Period 3 (september – december)
Övertaligheten belastar under hösten inte skolans ekonomi. En anpassning av organisationen
har därför givit resultat för personalkostnaderna som stadigt sjunkit under de senaste
månaderna.
Förskjutningen av personalkostnader i förhållande till utbetalning av eleversättningen kostar
cirka 500 000. (Se ovan!)
Läraravtalet kostar cirka 350000 mer än budgeterat.
Avhoppen från Restaurangutbildningen hösten 2011 då 8 elever slutade på kort tid
motsvarar det återstående underskottet. Vi har aldrig tidigare haft ett sådant stort avhopp
och det upprepades inte heller hösten 2012.
Underskottet blir lägre än förväntat för 2012. Det har krävt uppoffringar. Elfrida ligger efter
vad gäller IT-investeringar och underhåll. Det är omöjligt att klara 2013 om inte ett
systemskifte sker vad gäller IT, dvs övergång till 1-1.

3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1
Oro inför framtida övertalighet och dålig arbetsmiljö i t ex F-huset kräver särskilda
personalvårdande insatser, t ex samtalsstöd från Previa och hälsoundersökningar.
Kompetensutveckling i samband med gymnasiereformens nya inriktningar och kurser sker
och rektor utbildar sig på rektorsprogrammet. Lärarlegitimationen ställer krav på
kompletterande fortbildning för en del av personalen.

Delårsrapport 2
De utdragna övertalighetsprocesserna påverkar arbetsklimatet negativt likaväl som oro inför
framtida anpassningar av programutbud. Organisationen är för stor i förhållande till
nuvarande elevtal trots personalminskningarna. Vissa lärarkategorier drabbas hårdare av den
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förändrade sökbilden samt det nya gymnasiets kursutbud.
Beslut vad gäller F-huset och utbildningsutbud ligger nära och när dessa är fattade vet alla
vad vi har att förhålla oss till vilket gör processerna lättare.
De nya kurserna inom Gy11 kommer även i år kräva tid för förberedelser, planering och
fortbildning.
Period 3 (september – december)
En fortsatt oro kring några av våra program och inriktningars framtid. Nämnden avvaktar
utfallet av elevernas val och några program kan drabbas av antagningsstopp vid för få
sökande. Estetik och media (Filmgymnasiet) skall enligt beslut ha ett tätare samarbete med
Folkhögskolan i Fårösund. Det är ännu oklart hur detta skall ske.
Det har glesnat i personalleden och alla väntar nu på hur den kommunala gymnasieskolan
skall organiseras. Flera ämneslärare delar sin tjänstgöring redan detta läsår med våra
grannskolor och ett ännu tätare samarbete förväntas. En tuff nedbantning av driftsmedel och
större grupper gör det dagliga arbetet än mer tungt och ytterligare nedskärningar är inte
längre rimligt. Besparingar måste nu ske på en annan nivå än undervisningen.

4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1
Arbetet med att försöka minska elevfrånvaron har fortsatt och ett nytt sjukanmälningssystem
har introducerats under läsåret. I detta system så får vårdnadshavare ett meddelande
antingen via sms eller mail om anmäld sjukfrånvaro och ogiltig frånvaro samma dag, vilket är
ett krav i skollagen.
Upphandlingen av elevdokumentationsprogram har effektiviserat arbetet kring elever i behov
av stöd. Elever med behov av särskilt stöd har dock ökat.
Antalet nationella prov i Gy-11 har ökat, vilket i år har varit problematiskt i
schemaläggningen.
Delårsrapport 2
Stabilare schema under denna höst genom att F-hus frågan hanteras med större tydlighet.
Många elever med studiesvårigheter är antagna och vi försöker utveckla samarbetet med
introduktionsprogrammen.
De nya skärpta kraven på elevuppföljning från skollagen innebär en utökad administration
från lärare och övrig personal.
Period 3 (september – december)
Alla våra program är öppna. Det innebär att många elever antas till programmen som
behöriga eller som PRIV med bristande förutsättningar till att framförallt klara teoretiska
studier. I kombination med att undervisningsgrupperna i de aktuella kurserna blivit större har
behovet av stöd ökat.
Introduktionsprogrammen har svårt att hitta sin form. Från våren startade det Individuella
Alternativet på skolan medan Preparandutbildningen flyttades till CPG. Ett närmare
samarbete med yrkesprogrammen samt arbetslivet måste eftersträvas för att även detta
program skall bli förberedande för arbetsliv. En handfull elever från
introduktionsprogrammen återfinns till sin huvudsakliga del på nationella program.
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Undervisningen i svenska som andraspråk för elever inom de kommunala gymnasieskolorna
organiseras detta läsår av EAG. Organisationen är svår att schemalägga eftersom eleverna
kommer från olika program och dessutom skall läsa 3 olika kurser. Organisationen bör ses
över nästa läsår.

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1
Minskat elevunderlag och oväntad förändring av elevernas val av högskoleförberedande
program har gjort att skolan har tappat elever. Vår dåliga arbetsmiljö i F-huset som
uppmärksammats i media har säkerligen bidraget till att eleverna har valt bort skolan.
Delårsrapport 2
Den stora förändringen är elevernas förändrade val mot de högskoleförberedande
programmen vilket skapat stora luckor på yrkesprogrammen. Det är ännu oklart vad denna
förändrade sökbild beror på. Det är inte otroligt att vi får en bumerangeffekt när alltfler
elever möter svårigheter på de högskoleförberedande programmen.
Utökat samarbete med branscherna kan påverka elevernas sökbild. Politiska beslut kring
utbildningsutbudet är en avgörande faktor över våra möjligheter att i framtiden bedriva en
utbildning i ekonomisk balans.
Period 3 (september – december)
Besluten kring utbildningsutbudet är helt beroende av sökandebilden i februari. I skrivande
stund är Filmgymnasiets framtida utformning osäker. Filmfonden går in med stöd men vi vet
inte vad villkoren innebär.
En kontakt har under året tagits med Kulturskolan och har resulterat i ett samarbete kring
personal och lokaler vad gäller dans- och teaterinriktning. Kanske kan detta innebära att de
båda inriktningarna får en stabil grund att stå på.
Ett vikande elevunderlag för VO-programmet har resulterat i ytterligare en vuxenutbildning
inom vård. Det betyder att vi under 2013 kommer att bedriva två parallella
vuxenutbildningar. Ett samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen kring rekrytering av
elever till ungdomsutbildningen har tyvärr runnit ut i sanden.
Flera möten med hotell- och turistbranschen har resulterat i ett förslag till KomVux att
erbjuda en vuxenutbildning under 2013. Start planeras till slutet av september 2013.
Restaurangprogrammet har visat upp sig i medierna genom deltagande i Nobelmiddagen och
genom olika exklusiva gästlärare. Vi hoppas att detta skall ge ett stabilare elevunderlag till
programmet.
Våra ambitioner med att göra Handelsprogrammet till en modern IT-baserad utbildning
kopplad till branschens behov är svår att genomföra när tekniken inte fungerar till fullo.
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Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter
Personalkostnader

Resultat

-71 227

-75 027

3 800

47 792

50 598

-2 806

3 148

2 728

420

20 287

24 754

-4 467

0

3 054

-3 054

Lokalkostnader
Övriga kostnader

Utfall

Summa

Elevflöden
Antal elever blev betydligt lägre än vad som budgeterats (-31).
Årselever

Verkligt

Budget

Differens

111,0

117,0

-6,0

82,5

81,5

1,0

67,5

79,5

-12,0

40,0

40,5

-0,5

3,5

9,0

-5,5

22,0

24,5

-2,5

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
El- och energiprogrammet (EE)
Fordons- och transportprogrammet (FT)
Fordons- och transportprogrammet (FTTRA)
Hantverksprogrammet (HV)
Industritekniska programmet (IN), PT
Naturbruksprogrammet (NB LAN, NB DJU, NP)

58,0

49,5

8,5

196,0

204,0

-8,0

31,5

33,0

-1,5

142,0

149,5

-7,5

37,5

36,0

1,5

7,5

6,0

1,5

24,5

24,5

0,0

823,5

854,5

-31,0

Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Sjöfartsutbildningen (RX, MAS, DAC)
Teknikprogrammet (TE)
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
Preparandutbildning (IMPRE)
Yrkesintroduktion (IMYRK)
Totalt CPG

Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Budget

Utfall

Resultat

24500 IT

143

141

2

24501 Undervisningsinventarier

224

224

0

24502 Läromedel

304

303

1

Summa

671

667

4

Kommentar till resultatet
Se ”Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven” avsnitt 2. Ekonomi.
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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 2012
1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden)
Delårsrapport 1
Inför HT-12 har vi fastställt följande organisation som grund för vår budget 2012.
Bygg- och anläggning BA ökas till 44 platser, inkl. PRIV 4 platser
El- och energi EE oförändrat till 28 platser
Fordon- och transport FT oförändrat 40, inkl. till PRIV 4 platser
Hantverk med finsnickeriinriktning HV finsnick minskas till 8 platser.
Industri med svets och plåt IN ökas 8 platser (7), tillkommer PRIV 5 platser
Naturvetenskap NA oförändrat 60 platser
Naturbruk NB minskas till 18 platser inkl. PRIV 4 platser
Sjöfart RX däck och RX maskin oförändrat 8 platser
Teknik TE ökas till 52 platser
VVS- och fastighet oförändrat 14 platser inkl. PRIV 2 platser
Introduktion, Preparand, IMPRE 11 platser
Introduktion, Yrkesintro, IMYRK 29 platser
Vi gjorde en prognos 4/4 enligt nedan med hänsyn till antalet sökande och föreslagna
förändringar av organisationen. Dessa förändringar är inte budgeterade.
Bygg- och anläggning BA enligt budget 32 platser + PRIV 4 platser
El- och energi EE enligt budget 28 platser
Fordon- och transport FT 32 platser (budget 40) + PRIV 4 platser
Hantverk med finsnickeri HV finsnick 0 platser
Industri med svets och plåt IN 0 platser
Naturvetenskap NA enligt budget 60 platser
Naturbruk NB 13 platser + PRIV 5 platser
Sjöfart RX däck och RX maskin enligt budget 8 platser
Teknik TE enligt budget 60 platser
VVS- och fastighet 16 platser + PRIV 2 platser
Introduktion Preparand, IMPRE 10 elever
Introduktion Yrkesintroduktion, IMYRK 27 elever (hög osäkerhetsfaktor, 27 är lågt räknat)
Lärlingsutbildning
Åk 3 av Lärlingsplatser på Bygg (plåtslageri, måleri), Fordon (Billackerare, MC-mekaniker) och
Produktionsteknik (Verkstadsmekaniker), Naturbruk (Jordbruk, Greenkeeper) gör att vi får en merkostnad
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på ytterligare en årskurs i kärnämnen som vi kommer att dela med EAG. Det planeras inga nya lärlingar i
åk 1 och 2.
Vuxenutbildningar
Vi har under 2011-12 genomfört vuxenutbildning i:

-

Grundläggande Jordbruk

-

Grundläggande Trädgård

-

Lastmaskin och Grävmaskin

Yrkeshögskola
CPG har i samarbete med GVF ansökt och blivit beviljade att starta en tvåårig yrkeshögskola inom
vindkraftsteknik.

-

Första omgången på 22 elever började HT 2011 och slutar till sommaren 2013.

-

Andra omgången, elevintag pågår och ansökningstiden går ut den 15/4 2012.

-

Vi avser att lämna in en ansökan om ytterligare två omgångar till Yrkeshögskolemyndigheten.

Delårsrapport 2
Elevtillströmning och totalt elevunderlag är lägre än förväntat
Fordon och transport, FT: -12 elever totalt. I övergången från åk1 till åk2 har flera elever hoppat av.
Anledningarna är olika; bl.a. har 3 elever valt att söka annan inriktning på fastlandet
Hantverk, finsnickeri, HV: 0 (-8). Antagningsstopp beslutat efter lagd budget
Industri med svets, IN: 0 (-10). Antagningsstopp beslutat efter lagd budget
Naturbruk, NB: 13, ink. PRIV: -5 i åk1
Naturvetenskap, NA: -9 i åkl
Teknik, TE: -8 i åk1

I dagsläget väljer eleverna SA och EK i stället för NA och TE
Antagningssiffrorna för BA, EE, SF och VF ligger i stort sett som beräknat.
Totalt antal elever på CPG ht12: 803 (exkl. YH) mot i budgeten förväntade ca 860
Yrkeshögskola
CPG genomför en tvåårig yrkeshögskola inom vindkraftsteknik.

-

Andra omgången började i augusti. >60 sökande till 20 platser. Revision gjord av YHmyndigheten med mycket beröm.

-

Vi avser att lämna in en ansökan om ytterligare två omgångar till Yrkeshögskolemyndigheten.

Totalt antal elever YH: 40 st.
Ansökan att få starta en Yrkeshögskola för blivande får-entreprenörer kommer att lämnas in
Period 3 (september – december)
Antal årselever i förhållande till budget
Budget 854,5 Verkligt 823,5 vilket innebär ett intäktsbortfall på 31 elever.
Fordon och transport, FT: -12,5
Hantverk, finsnickeri, HV: - 5,5
Industri med svets, IN: -2,5
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Naturbruk, NB: +8,5 (Hästgymnasiets elever slutför utbildningen på NB)
Naturvetenskap, NA: -8
Teknik, TE: -7,5
Bygg och Anläggning: - 6,0
El och Energi, +1
Sjöfart, -1,5
VVS och Fastighet, +1,5
Preparand och Yrkesintro +1,5
Yrkeshögskola
Totalt antal elever YH: 40 st.
Ansökan om ytterligare två år på vindkraftsutbildningen och om att få starta en ny yrkeshögskola för
blivande får-entreprenörer lämnades in i september.
Tyvärr fick vi avslag på båda våra ansökningar varför det till HT-13 endast blir en klass kvar i Vindkraft.

2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat)
Delårsrapport 1
I budgeten är vårt förväntade resultat – 600 KSEK. Detta efter genomförda besparingar 2010-2011 vilka
genom full påverkan 2012 motsvarar 4,8 MSEK.
Efter utfallsgenomgången 4/4 prognostiserar vi ett resultat på -1,1 MSEK. Detta beroende på att vi räknar
med färre elever än vid budgettillfället i oktober 2011. Tillkommer gör Hästgymnasiets elever som
kommer att påverka resultatet både genom högre intäkter och ökade kostnader. Från HT-12 kommer
Introduktionsprogrammen att finansieras av programpeng vilket kan komma att påverka resultatet då
elevantalet är svårt att beräkna.
Lärarkostnader
Fortsatt sammanslagning av grupper i gymnasiegemensamma ämnen i samt B-form på yrkessidan. Mer
omfattande personalplanering tillsammans med RSG och EAG. Den egentliga personalminskningen ser vi
när tjänsteplaneringsprocessen är genomförd.
Ledningskostnader
Under 2011 har vi till befintlig ledningsorganisation tillfört PU, PRIV och YI med 7 personal och ett 30tal elever. Elevgruppen är resurskrävande ur ett elevvårdsperspektiv vilket tagit en del av ledningsresursen
i anspråk (c:a 0,3-0,4 av en heltidstjänst).
Vi har även tillfört 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.
IT-rationalisering
En omfattande genomgång och i förekommande fall uppsägning av abonnemang gav en minskning med
ca 750 KSEK för 2011. Detta fortsätter under 2012 då nu samtliga årskurser på NA och TE har 1t1datorer.
Lokaler
Vi förbereder en eventuell flytt av NA till Björkanderska huset och förutsätter att denna flytt blir
kostnadsneutral för skolan. Detta inkluderar då merkostnader för arbete, planering, nedplockning från Fhuset och montering i Björkanderska. Det innefattar också hyreskostnader för lektionssalar på HGO.
Elevernas individuella val
Systemet med meritvärdespoäng har gjort att fler elever på NV och TE sökt kurser inom RSG:s
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. Vi strävar
tillsammans med de andra skolorna efter att inte ha för små grupper i individuellt val.
Inför HT 2012 har ca 60 % av yrkeseleverna valt Högskolepaketet vilket innebär att vi behöver starta 3 Sv
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och 3 En-grupper vilket motsvarar ca 1,2 tjänster som inte är budgeterat. Om vi kan göra motsvarande
minskning inom yrkesprogrammen är oklart innan vi gjort vår tjänstefördelning.
Sjöfartsutbildningen
Halverat intag på Sjöfartsutbildningen (8 platser) från läsåret 2011-12. 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 intresse för Sjöfartsutbildningen.
Vi önskar en justering av skolpengen så att intäkterna kommer i balans med våra kostnader. Då
det samtidigt blir färre elever så ökar undervisningskostnaden på programmet, framförallt på
yrkeslärarsidan då samläsningsmöjligheter annat än i B-form inte är möjliga.
Hästgymnasiet
En kostnad som varit svår att förutse är integrationen av Hästgymnasiets elever och kursplaner.
Byggprogrammet
Vi beslutade under 2011 att som ersättning för Makrillen använda uppdrag på diverse arbetsplatser. För att
koordinera detta fick vi ersättning för ytterligare en lärare. Detta förutsätter vi kvarstår även detta år.
Investeringar
Investeringsbudgeten för 2012 är ca 800 KSEK. Då beloppet är mycket lägre än de äskanden och behov
som finns så kommer årets investeringar att begränsa sig till endast nödvändiga investeringar för att kunna
fullfölja utbildningarna. Utrymme för moderniseringar och förbättringar finns inte. För att långsiktigt
säkra investeringstunga utbildningar såsom Transport, Anläggning och Naturbruk pågår en diskussion
med ledningskontoret om alternativa finansieringsformer. Vi ser ingen möjlighet att göra investeringar i
dessa program inom given investeringsram.
Delårsrapport 2
I budgeten är vårt förväntade resultat – 600 KSEK.
Maj-09 var förväntat resultat -2,2 MSEK
Efter utfallsgenomgången 6/9 prognostiserar vi ett resultat på 3,0 MSEK.
Skolan har inte blivit fullt ut kompenserad för löneökningar vilket innebär ca -700 000 kr.
Lärarkostnader
Fortsatt arbete med att utveckla möjligheter till samläsning mellan program och inriktningar.
I enstaka fall även mellan skolorna.
CPG har minskat antalet yrkeslärartjänster på FTTP, från 5 till 4 heltidslärare
Ledningskostnader
Vi har minskat antal utbildningsledare med 0,4 tjänst. Arbetslag direktrapporterar till bitr. Rektor/Rektor.
IT-rationalisering
Fortsatt genomgång och rationalisering av datorer. Nu har samtliga lärare och elever på NA/TE 1t1datorer vilket har minskat behoven av vissa datasalar.
Lokaler
Investering i sal för CAD-undervisning, (TE, IN, HV och ind.val)
Elevernas individuella val och yrkesprogrammens möjlighet till högskolebehörighet
Inför HT 2012 har ca 60 % av yrkeseleverna valt Högskolepaketet vilket innebär att vi behövt starta 3 st.
grupper Sv2 inom individuellt val och 3 st. En6-grupper som utökat program/studieplan
Dessa utökade program/studieplaner innebär ökade kostnader för skolan. Skolan är dock tvungen att
erbjuda detta.
Bygg och Anläggningsprogrammet
I stället för att hyra större lokaler har skolan anställt ytterligare en lärare för att kunna göra delningar och
minska behovet av ytterligare lokaler. Byggprojekt för åk2 bedrivs utanför skolan. Merkostnad för
personal belastar program och skola.
Investeringar
För att långsiktigt säkra investeringstunga utbildningar såsom Transport, Anläggning och Naturbruk pågår
en diskussion med ledningskontoret om alternativa finansieringsformer. Vi ser ingen möjlighet att göra
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investeringar i dessa program inom given investeringsram och får därmed svårt att upprätthålla rätt nivå
och kvalité i utbildningen
Investeringsbudgeten för 2012 är ca 800 KSEK. Idag investeringsstopp. Utrymme för moderniseringar
och förbättringar finns inte.

Period 3 (september – december)
Resultatet för 2013 blev -3,054 MSEK
I budgeten var vårt förväntade resultat – 600 KSEK.
Skolan har inte blivit fullt ut kompenserad för löneökningar vilket innebär ca -700 KSEK.
Elevminskningen har gjort ett intäktstapp på ca -800 KSEK.
Inköp av lärardatorer enligt 1t1-standard då vi inte fick leasa dem på samma villkor som elevdatorerna.
Detta har gett en engångskostnad på ca 140 KSEK. Investeringar i nya nätverk ca 100 KSEK.
CPG har 2012 inte kunnat minska antalet ITT-datorer i den takt som varit beräknat för att täcka delar av
1-1-datorerna. För 2012 medför det en ökad IT-kostnad som belastar budgeten.
Hyressänkning NB-programmet har givit ett tillskott på ca 500 KSEK.
Av politikerna beslutat antagningsstopp på HV och IN har medfört att CPG står med överskott på
lokalyta (per elev) inom dessa program.
Under ht12 har ett stort arbete med minskning av lokalytorna påbörjats. Detta kommer ge positiv effekt
på GVF:s budget längre fram, troligen 2014. Beräknad minskning av hyreskostnader efter genomförda
förändringar blir ca 1,0–2,0 MSEK.
Genom ett aktivt besparingsarbete inom driftbudgetarna har vi lyckats begränsa underskottet. Finns risk
för ett uppdämt behov på vissa program 2013.

3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik)
Delårsrapport 1
P.g.a. tjänstledigheter och pensionsavgångar har vi troligtvis rekryteringsbehov av medarbetare inom vissa
yrkesämnen. Vi ser även att en övertalighet kan komma att uppstå inom vissa ämnesområden. I avvaktan
på tjänsteplaneringen till HT-2012 ser vi vårt behov av personal för det kommande läsåret.
På längre sikt kommer vi att få en övertalighet och vi skulle önska att förvaltningen fortsätter sitt arbete
med att kunna erbjuda möjlighet till tidig pension. Detta för att behålla en jämnt fördelad åldersstruktur.
En lärare har avlagt licentiatexamen inom svenskämnet. En lärare har under 2011 blivit behörig yrkeslärare
och vi har dessutom ytterligare tre yrkeslärare som håller på att läsa in behörigheten då vi strävar efter att
ha behörig lärarpersonal. Vi har två lärare som studerar inom ramen för Lärarlyftet.
Kompetensutvecklingsinsatserna under 2012 är prioriterat för Gy11. Det är läsåret 12/13 som de flesta
nya yrkeskurserna startar.
Delårsrapport 2
Genom föräldraledigheter, tjänstledigheter, pensionsavgångar, uppsägningar och behov av ny kompetens
har skolan behövt rekrytera nya lärare. 1 tillsvidaretjänst, resterande är vikarier
GY11 medför större tjänsteunderlag på yrkeslärarsidan. Behov av ny kompetens.
2012-13 är Studio Norr (Asperger) bemannad med en heltidslärare, ökning med 50 %. Kostnad fördelas
mellan alla tre gymnasieskolor
1 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
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måste avsättas för att uppfylla kraven som ställs.
Vi har tre yrkeslärare som läser in lärarbehörighet samtidigt som de arbetar 100 %
GY11 är underfinansierat. Skolorna har stora behov av kompetensutvecklande insatser men kan inte
genomföra dessa p.g.a. att det inte tillförs pengar. Den befintliga kompetensutvecklingsbudgeten räcker
inte för att genomföra de insatser som behövs.
Period 3 (september – december)
Lönerevision genomförd, samtliga har haft lönesamtal med måluppföljning enligt lönekriterier.
Medarbetarsamtal, med kompetensutvecklingsplan, som var planerat att genomföras under ht12 har p.g.a.
lönesamtalens senareläggning flyttats till perioden jan13-mars13.
Medarbetarenkät genomförd, presentation, analys och handlingsplan kommer att ske under 2013 Q1.
Alla lärare på NA och TE har fått en mycket omfattande IT-utbildning enligt TänkOm-konceptet.
All personal har genomgått grundläggande utbildning inom brandsäkerhet
All personal har deltagit i grundläggande utbildning av Röda Korset, Diskrimineringsbyrån.
Alla lärare har genomgått grundläggande utbildning i It´s Learning
Avslaget på Yrkeshögskoleansökan ger en personalminskning av ca 2 personer from HT2013.

4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse)
Delårsrapport 1
Skolinspektionen
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 åk 2 och
den kompletterande kompetensutveckling som krävs för de nya kurserna.
En särskild utbildningsinsats gällande betyg och bedömning har genomförts under vt12 med föreläsare
Per Måhl med fokus på den nya betygsskalan och den nya skollagen. Avsikten är att fortsätta detta arbete
under kommande läsår.
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
PU, PRIV och YI är nu startade på CPG. 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.
Aspergerstudio Norr
Studion är nu startad och vi har rekryterat en lärare på 50 %. Inför läsår 2012-13 är tanken att studion ska
vara bemannad med en heltids lärartjänst. Kostnaden kommer att allokeras på samma sätt som Studion på
Söder.
Delårsrapport 2
Måluppfyllelse för CPG: 91,4 % av CPG:s avgångselever uppnådde slutbetyg
Arbetet med att förbättra elevnärvaron har gett resultat. CPG går från 87,6 % till 89 %.
Vi ser här ett samband med följande;
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att lärarkvittenserna har ökat från 79,9 % till 85 %
tätare uppföljningar av elever, t.ex. kontakt med hem och målsman, klasskonferenser,
utvecklingssamtal etc.
att gymnasieskolorna nu är restriktivare med att bevilja ledighet för elever
att närvaroreglerna har skärpts från CSN

En särskild utbildningsinsats gällande betyg och bedömning har genomförts under vt12 med fokus på den
nya betygsskalan och Skollagen.
2012-13 är Studio Norr (Asperger) bemannad med en heltidslärare, ökning med 50 %
Vi ser även ett ökat behov av specialpedagogresurser p.g.a. ökat antal överlämningar och diagnoser.
Vi ser även att elever har svårt att nå målen i gymnasiegemensamma ämnen, främst Ma1a på
yrkesprogrammen och Ma1c på NA och TE.
Detta påverkar behovet av stödinsatser under läsåret väldigt mycket och även behovet av ev. sommarskola

Period 3 (september – december)
Arbetet med att förbättra elevnärvaron har gett resultat 2013. En liten dipp i december men i övrigt en
mycket positiv utveckling. Även antalet genomförda och av lärarna kvitterade lektioner har ökat.
Vi ser ett fortsatt behov av ökad specialpedagogresurs och extra stödundervisning i ett flertal ämnen.
Elevernas svaga förkunskaper märks framförallt inom matematik och engelska
Lektionsbesök har genomförts under ht12, ca 100st.
Mattelärarna på Te har bjudit in samtliga mattelärare från Gotlands högstadieskolor och P-O Sahlberg för
att diskutera matematikundervisningen inför och på gymnasiet. Fortsatt anpassning inför läsåret 13/14.

5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet)
Delårsrapport 1
Sökandebilden till Hantverk Finsnickeri och Industriprogrammet Svets och Plåt är lågt vilket lett fram till
beslutet om antagningsstopp HT-12. Vi ser goda möjligheter att anordna vuxenutbildningar inom båda
yrkesområden. Detta är också de utbildningar som fungerat bra som Yrkesintroduktion och är därmed ett
alternativ för de elever som har svårt att studera på ett nationellt program. Trots antagningsstopp på
ovanstående utbildningar kvarstår till viss del personalkostnaden avseende undervisning i åk 2 och 3
(Produktionsteknik) med små elevgrupper sedan tidigare.
Sjöfartsutbildningen har sökande till de 8 platser som erbjuds men utbildningen blir kostsam per elev.
Omständigheter som skolan inte råder över gör att vi inte kan erbjuda fler platser.

Delårsrapport 2
CPG har i nuläget totalt färre antal elever jämfört med samma period 2011.
F.n. är 803 elever inskrivna, exkl. YH.
Antagningsstopp HT-12 för HV-finsnickeri och IN-svets.
Oro hos de gröna näringarna avseende NB:s framtid.
Det minskade söktrycket inom FT, HV, IN och NB kan vara en effekt av GY11-reformen. Då eleverna
inte längre med automatik kan läsa in högskolebehörigheten.
Nationellt är det en minskning för yrkesprogrammen men för att göra en mer vetenskaplig analys behöver
vi göra en analys över en längre period
Period 3 (september – december)
Nämndbeslut om framtida organisation för våra program.
IN och HV övergår till att bli gymnasial lärlingsutbildning.
Beräknad minskad antagning på NA och TE, åk1. Inriktning Natur och Samhälle på NA tas bort.
Vår måluppfyllelse avseende kunskapsmål och andra kvalitetsmål hänvisar vi till den kvalitetsredovisning
som utarbetats inom GVF.
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Resursfördelningen

Jimmy Söderström

Utbetalningar (kr)
Utfall
46612 Samhällsvetenskapligt program

-17 926 293

46613 Barn- och fritidsprogrammet

-4 891 001

46614 Introduktionsprogram RSG

-2 714 089

46615 Ekonomiprogrammet

-3 031 717

46616 Humanistiska programmet

-1 355 252

46622 Handels- & administrationsprogrammet

-5 303 900

46623 Hotell- & restaurangprogrammet

-4 245 213

46624 Estetiska programmet

-6 815 087

46625 Hantverksprogrammet

-662 928

46626 Den rörliga bildens språk

-4 695 827

46627 Omvårdnadsprogrammet

-4 365 319

46628 Hotell- o turismprogrammet

-735 668

46629 Introduktionsprogram EAG

-5 281 002

46631 Energiprogrammet

-2 175 415

46632 Naturvetenskapsprogrammet

-11 179 478

46633 Produktionsteknisktprogram

-1 779 715

46634 Teknikprogrammet

-8 722 461

46635 Elprogrammet

-6 736 406

46636 Fordonsprogrammet

-9 327 696

46637 Byggprogrammet

-8 403 921

46638 Sjöfartsprogrammet

-2 685 844

46639 Naturbruksprogrammet

-9 021 777

46650 Hantverksprogrammet CPG

-215 715

46651 Introduktionsprogram CPG

-3 523 195

46660 Introduktionsprogram IA

-1 778 010

46100 Adm FC

-197 000

46101 Ungdomscentrum

-835 308

4641400 Linjeledare textillinjen
Summa

-94 704
-128 699 941

-39-

År 2015 bilaga 2
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

Verksamheternas
årsbokslut 2015

År 2015 bilaga 2
Innnehållsförteckning
AVD OCH SKOLFORMER

Sida

Sammanställning resultat

1

Inledning, elevflöden

2

Ordförande

3

Staben

3

Lövsta landsbygdscentrum

5

Kompetenscentrum Gotland

7

Folkhögskolan

11

GYMNASIESKOLOR
Antagning, interkommunal ers.

15

Inack, bibliotek, idrottsledargymn

17

Wisbygymnasiet norr

18

Wisbygymnasiet söder

24

Resursfördelningen

29

Sidnumrering längst ner på sida
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ÅRSPROGNOS
REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Prognoser per avdelning och skolform, tkr
År 2015
TOTALT
AVD OCH SKOLFORMER
Ordförande

DELÅR 1 APRIL MAJ DELÅR 2 SEPT OKT
400
1 400 1 400 7 240
4 470 1 700
1 550

1 950 1 950

5 960

6 060 2 360

DEC
2 940

RES
7 916

2 960

8 572

0

0

0

0

0

0

60

31

1 550

1 550

1 550

1 460

1 460

1 460

2 000

2 900

Kompetenscentrum Gotland

0

400

400

4 400

4 400

700

700

4 784

Folkhögskolan

0

0

0

100

200

200

200

1 053

-

-

-

-

-

-

-196

Stab

Lövsta

-

GYMNASIESKOLOR

-1 150

-550

-550

1 280

-1 590 -660

-20

-656

Antagning, interkom. ers.

-1 300

-1 300 -1 300

-1 270

-1 270

-800

-500

-2 061

Inack- och reseersättning

0

0

0

0

100

-68

0

0

Wisbygymnasiet norr

-3 500

-3 500 -3 500

-2 950

-3 500 -3 200

-2 700

-2 978

Wisbygymnasiet söder

-1 700

-1 100 -1 100

-800

-1 520 -1 250

-1 500

-1 758

Övriga

-

-

-

5 350

5 350

-

-

-

-

300

4 700

4 590

4 580

5 909

-bibliotek söder 136 tkr
-bibliotek norr -1 tkr
-idrottsledargymnasiet 164 tkr

Resursfördelning

5 350

-1-
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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
slutligen gymnasiet. 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 inklusive semesterlöneskulden blev 7 916 tkr.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Alla enheter medräknade
Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Not

Utfall

Resultat

-197 583

-197 492

-91

170 718

172 606

-1 888

60 923

61 064

-141

252 474

242 439

10 035

286 532

278 616

7 916

I intäkterna är kommunbidraget exkluderat

Elevflöden, skolformen gymnasiet
Årselever

Verkligt

Wisbygymnasiet norr
Wisbygymnasiet söder

Guteskolan AB
Fristående skolan
Summa egna kommunen
Årselever

Differens

665,5

679,5

-14,0

789,0

805,0

-16,0

6,0

16,0

-10,0

1 460,5

1 500,5

-40,0

Ungdomskraft
Kommunala gymnasieskolan

Budget

149,5

134,5

15,0

149,5

134,5

15,0

1 610,0

1 635,0

-25,0

Verkligt

Budget

Differens

Elever från annan kommun

-

Elever i kommunal gymnasieskola

52,0

57,0

-5,0

57,5

64,5

-7,0

109,5

121,5

-12,0

1 719,5

1 756,5

-37,0

2015

2014

Elever i fristående gymnsieskola
Interkommunal ersättning
Totalt
Elever från annan kommun verkligt-budget 21,5-22,5=--1,0
elever

Elevflöden, skolformen vuxenutbildning
Antal

2013

Egen verksamhet

390

316

200

Upphandlad verksamhet

550

367

406
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Elevflöden, skolformen folkbildning
Antal

2015

2014

2013

Deltagarveckor

10 146

9 427

10 403

Sommarkurser

33

36

37

4 279

4 693

4 160

332

314

366

Gästnätter, sommar
Studerande långa kurser

Kommentar till elevflöden
Elevtalen för skolformen gymnasieskola visar på att det funnits en överbudgetering med 37 elever, detta har
genererat ett överskott i resursfördelningen med cirka 3 167 tkr, avser elever i kommunal skola i den egna
kommunen. För den fristående gymnasieskolan i den egna kommunen har antal elever varit fler, 15, än
budgeterat och detta har medfört att utbetalningarna blivit 1 983 tkr högre än beräknat. Interkommunala
elever har varit färre än budgeterat, 12 elever, detta har medfört minskade utbetalningar med drygt 1 100 tkr.
Elevflöden för de andra skolformerna kommenteras senare i redovisningen.
Ordförande

Saga Carlgren

Resultatrapport (tkr)
Resultatrapport

Budget

Utfall

Personalkostnader

724

Resultat
708

16

1

-1

Lokalkostnader
Övriga kostnader

127

111

16

Summa

851

820

31

Kommentar till resultatet, ordförande
Budget var lagd för 9 nämndsammanträden med utrymme för utbildningsinsatser samt deltagande i
konferenser. Utfallet för år 2015 blev nio sammanträden samt deltagande i skolriksdag.
Staben m.fl.

Alf Nilsson, Jimmy Söderström, Rolf Andersson

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter

Utfall
-2 978

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Not

Resultat
-2 432

-546

7 447

8 025

-578

49 293

49 199

94

149 252

139 412

9 840

203 014

194 204

8 810

I intäkterna är kommunbidraget exkluderat
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Resultatrapport (tkr)
Ansvar

Budget

Utfall

Resultat

7101 Förvaltningschef

1 197

1 305

-108

7102 Stabschef

4 745

4 525

220

7103 Ekonomichef

74 702

71 092

3 610

7104 Projektledare

125

132

-7

40

140

-100

119 385

113 475

5 910

2 820

3 363

-543

145

-145

2

-2

25

-25

194 204

8 810

7106 Försörjningsansvarig
7107 Resursfördelning internt
7109 IT-strateg
7110 Ungdomskraft
7111 Nätverk ungdomsfrågor
7113 1t1-center
Summa

203 014

Resultatrapport per resultatenhet (tkr)
Förvaltningschef

Budget

Intäkter
Personalkostnader

Utfall

Resultat

-40

-184

144

1 197

1 340

-143

3

-3

40

146

-106

1 197

1 305

-108

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa
Stabschef

Budget

Intäkter
Personalkostnader

Utfall

Resultat

-238

-250

12

4 268

4 337

-69

2

-2

715

436

279

4 745

4 525

220

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa
Ekonomichef

Budget

Intäkter

Utfall

Resultat

-1 096

-532

-564

380

80

300

Lokalkostnader

49 293

49 096

197

Övriga kostnader

26 125

22 449

3 676

74 702

71 092

3 610

Personalkostnader

Summa
IT strateg
Intäkter
Personalkostnader

Budget

Utfall
-1 294

-1 519

225

1 602

2 248

-646

16

-16

2 512

2 617

-105

2 820

3 363

-543

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Resultat

-4-
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Kommentar till resultatet, stab
Förvaltningschefens avvikelse läses ihop med stabschefen det sammanlagda resultatet för de två enheterna
beror på mindre uttag av kategori övriga kostnader exempelvis så har företagshälsovård inte utnyttjas i den
utsträckning som budget har medgivit.
Ekonomichefens avvikelse på intäktssidan förklaras av att budgeterade medel för verksamhetsutveckling, det
vill säga ett tillskott på 500 tkr från ledningskontoret, inkom aldrig (avsåg förstärka ledningsresurs på
gymnasieskolan). Personalkostnaderna visar ett positivt resultat, här i ligger utköp och övertalighet med 829
tkr, att resultatet ändå blir positivt beror på att semesterlön- och kompskuld minskar med 775 tkr och det
fanns en budget för skuldförändringar med 380 tkr. Bufferten och elevmåltiderna generar ett överskott på
kategori övriga kostnader. Lokalernas avvikelse förklaras med att städkostnaderna har blivit lägre på
solrosenområdet.
IT strategen har haft en obudgeterad 0,6 tjänst från och med juli månad samt har nystarts ersättningar
inkommit på förvaltningschefens ansvar.
Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats GVN.
Projektnamn

Budget

24500 IT

Utfall

Resultat

500

381

119

1 970

1 176

794

24502 Läromedel

0

156

-156

24503 Maskinutrustning

0

24501 Återanskaffning

24508 Bygginv/verksamhetsanp

0

1 030

335
5

-5

3 500

2 054

1 446

24509 Säkerhet/handikappanp
Summa

695

Kommentar till investeringar
Bygg investering 695 tkr avser reception vid Kompetenscentrum Gotland. För dessa skall det sökas
kompletteringsbudget för år 2016 eftersom arbetet inte kom att starta under år 2015 utan beräknas start till
sommaren år 2016. Övriga investeringar förklaras längre fram under respektive skolform.
Lövsta landsbygdscentrum

Jimmy Söderström

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter

Utfall

Resultat
-544

544

Personalkostnader

166

-166

Lokalkostnader

279

-279

Övriga kostnader

295

-295

Summa

196

-196

Att det varit utfall för år 2015 förklaras av slutredovisning av intäkter och kostnader för år 2014 som inkom
under första halvåret år 2015 flyttades över till Region Gotland och belastar år 2015 exempel på intäkter är
efterlikvider från Arla, lantmännen och svenska bönder. Personalkostnader avser timlöner i december samt
en pensionsavgång. Lokal- och övriga kostnader avser diverse kostnader kopplat till produktionen.
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Årsbokslut 2015
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

Stab m.fl.

Alf Nilsson, Jimmy Söderström, Rolf
Andersson

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 2015
Staben, ekonomi
Delårsrapport 1
På staben kommer avvikelsen i huvudsak bero på:


Utbildningschef, felföringar av personalkostnader i januari månad -138 tkr.



Stabschef, pedagogisk samordnare för lokaler ej budgeterat för hösten -186 tkr.



Ekonomichef, övertalighet -1 009, buffert 2 269 samt elevmåltider 892 tkr.



Försörjning, eftersläpande kostnader evakuering F-hus -140 tkr.



IT-strateg, nystartsbidrag samt övriga kostnader 143 tkr.



Ungdomskraft, eftersläpande kostnader från år 2014 -280 tkr.
Summa 1 551 tkr

Delårsrapport 2
På staben kommer avvikelsen i huvudsak bero på:


Utbildningschef, felföringar av personalkostnader samt övriga kostnader -128 tkr.



Stabschef, pedagogisk samordnare för lokaler ej budgeterat för hösten -171 tkr.



Ekonomichef, övertalighet -703, buffert 1 855 samt elevmåltider 1 220tkr.



Försörjning, eftersläpande kostnader evakuering F-hus -87 tkr.



IT-strateg, personalkostnader -361 tkr.



Ungdomskraft samt övriga, -161 tkr.
Summa 1 464 tkr
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Årets resultat 2015
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

Kompetenscentrum Gotland

Bo Kristiansson

Resultatrapport (tkr), allt
Budget
Intäkter

Utfall

-25 720

-25 943

223

39 481

37 215

2 266

603

704

-101

16 108

13 713

2 395

30 472

25 688

4 784

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Resultat

Upphandlad verksamhet, lärcentra, integration (tkr)
Resultatrapport

Budget

Utfall

Intäkter
Personalkostnader

-5 600

-7 962

2 362

2 810

2 411

399

122

189

-67

9 009

7 984

1 025

6 341

2 622

3 719

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Resultat

Komvux samt administration (tkr)
Resultatrapport

Budget

Utfall

Resultat

Intäkter

-2 912

-3 672

760

Personalkostnader

14 147

15 274

-1 127

481

495

-14

4 446

4 677

-231

16 162

16 773

-611

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Arbetsmarknad, SYV, OSA, praktikplatser (tkr)
Resultatrapport
Intäkter
Personalkostnader

Budget

Utfall

Resultat

-17 208

-14 309

-2 899

22 524

19 529

2 995

20

-20

2 653

1 052

1 601

7 969

6 293

1 676

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Elevflöden
Antal

2015

2014

2013

Egen verksamhet

390

316

200

Upphandlad verksamhet

550

367

406

Investeringar (tkr)

Följande investeringsmedel har tilldelats.
Projektnamn

Budget

Utfall

Resultat

24501 Återanskaffning

150

150

0

24508 Bygginv/verksamhetsanp

650

59

591

Summa

800

209

591
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Årsbokslut 2015
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

Kompetenscentrum Gotland

Bo Kristiansson

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån
styrkortsperspektiven

Här redovisas viktiga inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar resultatet. Även
väsentliga avvikelser mot måluppfyllelsen i nämndens styrkort ska kommenteras.
1. Brukare/kunder – i brukarperspektivet ska belysas i vilken mån brukarna/kunderna får tjänster av
god kvalitet (elevnöjdhet och studieavbrott), tillgängligheten (utbildningarna matchar de behov som finns
– söktryck och antagning), tillgången till information, om våra brukare/kunder upplever att de är delaktiga
(elevinflytande) och blir respektfullt bemötta.
2. Ekonomi – i ekonomiperspektivet ska belysas faktorer som kan påverka årets ekonomiska resultat.
Beskriv kortfattat hur resurserna använts och vilka åtgärder som vidtagits för att nå ett positivt resultat.
3. Medarbetare och ledare – i perspektivet ska ges en bild av om medarbetare och ledare trivs, tar
ansvar och utvecklas. Berätta t.ex. om personalflöden, kompetensutveckling, arbetsmiljö, sjuktal och
förbättringsarbete som sker utifrån exempelvis resultat i medarbetarenkät.
4. Processer – perspektivet ska belysa i vilken mån processerna är effektiva – det vill säga i vilken
utsträckning undervisningen har bidragit till måluppfyllelsen, om elevnärvaron håller sig inom givna ramar
samt om kostnaderna för undervisning är i nivå med jämförbara kommuner och landsting m.m. Berätta
exempelvis om elevflöden, studieresultat och utvecklingsarbeten.
5. Samhälle – beskriv t.ex. omvärldsfaktorer som påverkar resultatet.
Nämndens styrkort återfinns på: http://www.gotland.se/56068

Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i årsbokslut 2015

1. Brukare/kunder Mål: Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är
informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.
Delårsrapport 1
Kraftig nedgång av deltagare till Steget. Goda resultat avseende genomströmning av
studerande.
Delårsrapport 2
Den intensifierade dialogen med Af har inneburit en ökad tillströmning av praktikanter till
Steget. Dock anmäler nu Socialförvaltningen svårigheter att ta emot praktikanter,
En kraftig ökning av nyanlända gotlänningar via Integrationsenheten. Beslut är fattat att
Integrationsenheten tar över ansvaret för Slussen (skolplaceringar av asylsökande) f o m 15
januari 2016. Innebär att asylsökande blir en ny målgrupp för oss.
Ökad tillströmning till vuxenutbildningen, där SFI går ”all time high” och där gymnasial vux
har ca 550 personer studerande på distans) och ca 180 i klassrum.
Vi öppnar upp för fler interkommunala ersättningar inom yrkesvux med anledning av ökade
statliga medel till Yrkesvux, lärling och trainee.
Genom tecknandet av den s k DUA´n (Delegationen för unga i arbete) får vi ett ökat fokus
på Ungdomskrafts verksamhet.
Fortsatt svårt att rekrytera nödvändig personal till SYV-organisationen vilket kan innebära
sämre service för skolenheterna.
Den första YH´n på distans genomförs i verksamheten i ett samarbete med Nyköping och
Ronneby. 10 studerande går utbildningen på Kompetenscentrum.
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Årsbokslut 2015
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

Period 3 (september – december)

2. Ekonomi Mål: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Delårsrapport 1
Ekonomin är fortsatt i balans. Dock finns vissa osäkerheten utifrån att det fortfarande finns
svårigheter att följa upp alla delar i organisationen på ett adekvat sätt.
Delårsrapport 2
Fortsatt god ekonomi men fortfarande osäkerhet kring medel till Integrationsenheten (vi går
dock mot ett överskott).
Lärcentrum i Fårösund, Lövsta och Hemse har lagts ner under våren. Vissa kostnader
behöver tas för att samla all den verksamheten i Visby men detta är det koll på.
En vattenskada i fastigheten medför vissa extrakostnader men det mesta bekostas av TF.
Kostnaden för ombyggnad av reception mm kommer att tas första 2016.
Period 3 (september – december)
Fortsatt god ekonomi . Ett överskott kommer att lämnas på ca 4 784 tkr. Överskottet
förklaras framförallt av den upphandlade verksamheten där vi erhållit mer intäkter än
beräknat och då framförallt för extra utbildningsplatser (hösten) samt mer i statlig ersättning
för ökade kostnader (ca 1 000 tkr). Integrationsverksamheten redovisar ett positivt resultat
på 1 600 tkr. Arbetsmarknad redovisar positivt 1 700 tkr.

3. Medarbetare & ledare Mål: Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och
utvecklas för att möta framtidens utmaningar.
Delårsrapport 1
Stora förändringar. Rekrytering pågår av pedagogisk personal, studie- och yrkesvägledare,
skolassistent och IT-utvecklare. Ny ledningsgrupp formad med rektor, biträdande rektor och
chef arbetsmarknadsenheten.
Delårsrapport 2
Svårt att rekrytera studie- och yrkesvägledare, lärare till SFI/Svenska som andraspråk. VI har
föreslagit staben särskilda insatser för att underlätta rekryteringar nu och i framtiden.
Period 3 (september – december)
Fortsatt goda resultat på medarbetarenkäten. Den är genomarbetad med personalen och ett
fokus kommer under 2016 att läggas på våra styrkor och svagheter.
Ny biträdande rektor på plats i januari 2016. En planering för att tillsätta en chef för
Integrationsenheten ligger för samverkan lokalt och centralt.
Kraftig personalökning under året vilket skapar viss lokalbrist mm.Verksamheten har slitna
ledare.
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4. Processer Mål: processer ger resultat av god kvalitet till kostnad i nivå med jämförbara
kommuner och landsting.
Delårsrapport 1
Samtliga sektorer är under stark utveckling med speciellt fokus på (för verksamheten nya
enheter) som Integrationsenheten och Ungdomskraft.
Delårsrapport 2
Fortsatt expansiv verksamhet där det förvaltande perspektivet fortfarande får stå tillbaka.
Period 3 (september – december)
Vi arbetar tydligt med ett synergitänk i verksamheten och försöker hitta en bra balans mellan
de olika verksamheterna. Kräver ett tydligt med coachande ledarskap med närhet till
operativ verksamhet.
VI försöker att hitta kostnadseffektiva lösningar på verksamheten där en palett av olika
arbetsmetoder används. Exempelvi så kan en extremt kostnadseffektiv distansutbildning på
gymnasial nivå skapa förutsättningar för en mer kostnadsintensiv klassrums undervisning
inom de områden där vi vet att deltagare behöver ”mer stöd” (nar´turvetenskapliga ämnen,
språk mm)
Den utvecklingsprocess som startats inom den samlade SYV-organisationen har delvis
avstannat p g a svårigheten att rekrytera nya syvare.
Kan bli svårighet att bibehålla den höga nivån på SFI om det fortsatta trycket innebär att vi
måste börja rekrytera ”outbildad” personal.

5. Samhälle Mål: Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke.
Delårsrapport 1
I januari stängdes Komvux och varumärket Kompetenscentrum Gotland lanserades.
Delårsrapport 2
För att ytterligare stärka kopplingarna mellan vår verksamhet och omvärlden genomför vi en
strategidag tillsammans med all personal den 28 oktober. Den nye regiondirektören kommer
att inbjudas att delta i aktiviteten.
Period 3 (september – december)
Ett strukturellt arbetssätt ska formas så att verksamheten på ett mer effektiv sätt ska arbeta
med omvärldsspaning.
Vi kommer att fortsätta ett aktivt arbete med relationsmarknadsföring och traditionell
marknadsföring för att stärka bilden av Komptenscentrum Gotland som en viktig del i Region
Gotland.
FINSAM kommer under 2016 att förlägga sina frukostmöten till våra lokaler.
Ledningskontoret förlade sitt kontorsmöte till Kompetenscentrum i januari och kommer också
att ha sina första möten 2016 i vår Hörsal.
De båda nämnderna kommer att förlägga sina nämndmöten till vår verksamhet i februari.
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Årets resultat 2015
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

Folkhögskolan

Thomas Nilsson

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter

Utfall

Resultat

-27 553

-28 053

500

Personalkostnader

26 692

26 589

103

Lokalkostnader

10 901

10 773

128

Övriga kostnader

10 653

10 331

322

20 693

19 640

1 053

Summa

Elevflöden
Antal

2015

2014

2013

Deltagarveckor

10 146

9 427

10 403

Sommarkurser

33

36

37

4 279

4 693

4 160

332

314

366

Gästnätter, sommar
Studerande långa kurser

Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Projektnamn
24500 IT

Budget

Utfall
0

Resultat
6

-6

24501 Återanskaffning

300

151

149

Summa

300

156

144
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Årsbokslut 2015
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

Folkhögskolan

Thomas Nilsson

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån
styrkortsperspektiven

Här redovisas viktiga inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar resultatet. Även
väsentliga avvikelser mot måluppfyllelsen i nämndens styrkort ska kommenteras.
1. Brukare/kunder – i brukarperspektivet ska belysas i vilken mån brukarna/kunderna får tjänster av
god kvalitet (elevnöjdhet och studieavbrott), tillgängligheten (utbildningarna matchar de behov som finns
– söktryck och antagning), tillgången till information, om våra brukare/kunder upplever att de är delaktiga
(elevinflytande) och blir respektfullt bemötta.
2. Ekonomi – i ekonomiperspektivet ska belysas faktorer som kan påverka årets ekonomiska resultat.
Beskriv kortfattat hur resurserna använts och vilka åtgärder som vidtagits för att nå ett positivt resultat.
3. Medarbetare och ledare – i perspektivet ska ges en bild av om medarbetare och ledare trivs, tar
ansvar och utvecklas. Berätta t.ex. om personalflöden, kompetensutveckling, arbetsmiljö, sjuktal och
förbättringsarbete som sker utifrån exempelvis resultat i medarbetarenkät.
4. Processer – perspektivet ska belysa i vilken mån processerna är effektiva – det vill säga i vilken
utsträckning undervisningen har bidragit till måluppfyllelsen, om elevnärvaron håller sig inom givna ramar
samt om kostnaderna för undervisning är i nivå med jämförbara kommuner och landsting m.m. Berätta
exempelvis om elevflöden, studieresultat och utvecklingsarbeten.
5. Samhälle – beskriv t.ex. omvärldsfaktorer som påverkar resultatet.
Nämndens styrkort återfinns på: http://www.gotland.se/56068

Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i årsbokslut 2015

1. Brukare/kunder Mål: Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är
informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.
Delårsrapport 1: Under första kvartalet har deltagarenkäten analyserats och resultatet är
påfallande gott, med mycket höga omdömen i stort sett på alla områden.

Delårsrapport 2: Nya deltagare och studerande har påbörjat höstterminen, enstaka lediga
platser på några profiler fanns vid höstterminens start. Utvärderingar av nöjdhet kommer i
period 3. En ny tydlig verksamhet är etableringsutbildningen för nya Gotlänningar som
startade i mera reguljär form från terminsstarten.

Period 3 (september – december)
Efter analys av deltagarenkäten framträder ett mycket gott resultat, de studerande vid
folkhögskolan är mycket nöjda på samtliga de områden som mäts.
1:1 Minst 90% av kursdeltagarna som rekommenderar andra att studera vid våra skolor.
Resultat: 95%
1:2 Kundnöjdindex (KNI) ska ha ett värde på minst 70 :Resultat: 71
1:3 Indexet för om deltagarna är nöjda med utbildningen ska vara minst 76. :Resultat: 81
1:4 Totalindex för deltagarnas mål ska vara minst 72. :Resultat: 75

-12-

År 2015 bilaga 2
Sida 2 (4)

Årsbokslut 2015
Gymnasie‐ och
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2. Ekonomi Mål: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Delårsrapport 1: Delår 1 innebär alltid en stor osäkerhet gällande prognoser, den nerröstade
statsbudgeten innebar dock att skolan riskerar att göra ett underskott, om inte nya pengar
beslutas på statlig nivå under året. FHSK har äskat om driftsmedel för den nya
filmutbildningen i Fårösund.

Delårsrapport 2: Prognosen för perioden visar på ett svagt överskott, likaså prognosen för
helåret. Sommarens resultat följer helt det som budgeterats, däremot är inte alla
internatrum i Hemse fyllda vilket resulterar i ett visst inkomstbortfall.
I delår 1 står det om lägre statsbidrag pga att regeringen inte fick igenom sin budget. Detta
är nu ändrat inom höstbudgeten så statsbidragen är återställda, vilket är positivt för
folkhögskolan. Dessutom kommer skolan få statsbidrag för Etableringskurserna (se text
under Brukare/kunder) som inte finns med i budgeten.
Vi kan se ökade personalkostnader under hösten vilket beror på omställningar. Medarbetare
som slutat/slutar som måste ersättas vilket innebär viss överlappning i anställningarna.
Ekonomiska besparingar har gjort genom att minimera kostnaderna i samband med
personalens upptaktsdagar (övernattning på eget internat) samt kompetensutbildningar för
personal som inte kunnat genomföras.
Period 3 (september – december) Folkhögskolan kommer att redovisa ett mycket gott
resultat för 2015, resultatet uppgår till 1 053 tkr. Det finns en rad faktorer som påverkat
detta resultat.
1 Sommarens försäljning av kurser och utbildningar gav ett relativt stort överskott.
2 Under året har Folkhögskolan drabbats av ett stort antal vakanser vilket påverkat
kostnadsbilden.
3 Finansieringen av filmklustret sker delvis med projektmedel, finansiering och verksamhet
har hamnat något i ofas och pengar som delvis skulle brukas 2016, har betalats ut under
2015.
4 Regionens sparbeting har påverkat kostnadsbilden, utbildningar, konferenser, resor har etc
har också tydligt påverkat kostnadsbilden.

3. Medarbetare & ledare Mål: Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och
utvecklas för att möta framtidens utmaningar.
Delårsrapport 1: Första kvartalet har inneburit extremt stor belastning på personal och lärare
vid folkhögskolan. Sjukdomar och vakanser har gjort arbetsbördan betydligt tyngre än under
normala omständigheter. 4 rekryteringar pågår och mot slutet av terminen hoppas vi på en
normalisering.

Delårsrapport 2 Ett skifte bland personalen har skett inför höststarten, flera har gått i
pension eller begärt och fått tjänstledigt för att prova annat arbete. För att verksamheten
ska kunna fortsätta har istället nya medarbetare anställts och introducerats inför
terminsstarten. Stämningen är mycket god och förhoppningen att vårens svåra period med
många vakanser och sjukdomar är passerad.
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Period 3 (september – december) Medarbetarenkäten uppvisar mycket goda resultat på i
stort sett alla områden, ledarskap, medarbetarskap, trivsel etc….

4. Processer Mål: processer ger resultat av god kvalitet till kostnad i nivå med jämförbara
kommuner och landsting.
Delårsrapport 1: Gotlands folkhögskola ligger i paritet med resten av landsting och regioner
gällande kostnader och resultat.

Delårsrapport 2 Gotlands folkhögskola ligger i paritet med resten av landstings och region
folkhögskolor, gällande kostnader och resultat.
Period 3 (september – december) : Gotlands folkhögskola ligger i paritet med resten av
landsting och regioner gällande kostnader och resultat.

5. Samhälle Mål: Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke.
Delårsrapport 1: Folkhögskolan samverkar med flera olika aktorer i det Gotländska samhället
och bidrar varje år med att stort antal nya Gotlänningar. Folkhögskolan är välkänd runt om i
landet och bidrar till att stärka Gotlands varumärke.

Delårsrapport 2
Folkhögskolan deltar i kompetensplattform Gotland, samverkar med AF och
försäkringskassan. Samtal om nya utbildningssatsningar fortsätter med myndigheter och
branscher. Folkhögskolan räknar med att ett betydande antal av de studerande skriver sig på
Gotland under studietiden och bidrar på detta sätt till en ökad skattebas.
Folkhögskolan och dess olika utbildningar är välkända över landet och bidrar därmed till att
stärka regionens varumärke.
Period 3 (september – december)
Folkhögskolan deltar i kompetensplattform Gotland, samverkar med AF, försäkringskassan,
socialförvaltningen och migrationsverket. Samtal om nya utbildningssatsningar fortsätter
med myndigheter och branscher. Ett större antal deltagare än beräknat på Folkhögskolans
utbildningar har skrivit sig på Gotland under studietiden och bidrar på detta sätt till en ökad
skattebas.
Folkhögskolan och dess olika utbildningar är välkända över landet och bidrar därmed till att
stärka regionens varumärke.
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Årets resultat 2015
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

Antagningsenheten

Chris Schlemlein-Wenell

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter

Utfall
-2 932

Personalkostnader

-3 067

135

537

533

4

30 757

32 957

-2 200

28 362

30 423

-2 061

Övriga kostnader
Summa

Resultat

Avvikelse per ansvar (tkr)
Ansvar

Budget

Utfall

Resultat

7241 Antagning

-2 375

-2 526

7242 Frigymn egen kommun

15 661

17 644

-1 983

7243 Frigymn annan kommun

8 003

9 029

-1 026

7244 Komgymn annan kommun

7 073

6 275

798

28 362

30 423

-2 061

Summa

151

Elevflöden i fristående skola i den egna kommunen
Folkbokförda elever i den egna kommunen.
Guteskolan

Verkligt

Budget

Differens

15,5

16,0

-0,5

8

6,5

1,5

Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Ekonomiprogrammet (EK)
Estetiska programmet (ESBIL)

5,5

Estetiska programmet (ESMUS)
Estetiska programmet (ESTEST)
Hantverksprogrammet (HV)
Naturbruksprogrammet (NB)
Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Teknikprogrammet (TE)
Yrkesintroduktion (IMPRE)
Yrkesintroduktion (IMYRK)
Yrkesintroduktion (IMSPR)
Totalt Guteskolan

5,5

9

11,5

-2,5

12,5

13,0

-0,5

22

22,5

-0,5

7

6,5

0,5

8

5,5

2,5

14

9,5

4,5

17

22,0

-5,0

11

8,5

2,5

13

2,5

10,5

5,5

10,5

-5,0

1,5

1,5

149,5

Elevflöden annan kommun
Årselever

134,5

Verkligt

15,0

Budget

Elever från annan kommun
Elever i kommunal gymnasieskola
Elever i fristående gymnasieskola
Interkommunal ersättning

Differens
-

52,0

57,0

-5,0

57,5

64,5

-7,0

109,5

121,5

-12,0

Elever från annan kommun verkligt-budget 21,5-22,5=--1,0 elever
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Antagning (IKE –
interkommunalersättning)

Chris Schlemlein-Wenell

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 2015

Antagningsenheten, ekonomi
Delårsrapport 1
Intäkter


Prognos: balans.

Kostnader


Fristående gymnasieskola egna kommunen -1 278 tkr, fler elever än budget, i åk 1.



Fristående gymnasieskola i annan kommun balans.



Kommunal skola annan kommun balans.

Summa - 1 278 tkr

Delårsrapport 2
Intäkter


Prognos: Färre antal elever i åk 1 än beräknat -895

Kostnader


Fristående gymnasieskola egna kommunen -1 274 tkr, fler elever än budget, i åk 1.



Fristående gymnasieskola i annan kommun balans.



Kommunal skola annan kommun färre antal elever än budget 900 tkr.

Summa - 1 269 tkr
Period 3 (september-december)


Kontot för fristående gymnasieskolan i annan kommun belastas med 1 332 tkr och
avser utbetalning till Donnergymnasiet som kompensation för de underskott den
kommunala gymnasieskolan gjort under åren 2010-2011.
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Inack, bibliotek Säve och Norr,
Idrottsgymnasiet

Jonas Rindlaug, Louise Greveback, Helene
Mikui-Lindh, Petter Svensson

Nettoresultat (tkr)
Ansvar

Budget

46602 Adm Inack reseersättning

Utfall
3 140

3 208

-68

0

-136

136

1

-1

0

-164

164

3 140

2 909

231

46603 Adm Bibliotek Söder
46604 Adm Bibliotek Norr
46605 Idrottsledare
Summa

Resultat

Investeringar bibliotek (tkr)
Projektnamn

Budget

Utfall

Resultat

24501 Återanskaffning

40

40

Summa

40

40
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Årets resultat 2015
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

Wisbygymnasiet norr

Bo Eriksson

Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter
Personalkostnader

Utfall

-74 759

-72 937

-1 822

49 636

50 891

-1 255

116

48

68

25 007

24 976

31

0

2 978

-2 978

Lokalkostnader
Övriga kostnader

Resultat

Summa

Elevflöden
Antal elever blev lägre än vad som budgeterats (-14).
Wisbygymnasiet norr

Verkligt

Budget

Differens

71,5

76,0

-4,5

85

88,5

-3,5

34

38,5

-4,5

27

27,5

-0,5

36

37,5

-1,5

128,5

127

1,5

23,5

26

-2,5

84,5

87,5

-3,0

29,5

31,5

-2,0

48,5

57,5

-9,0

11,5

14

-2,5

45,5

31

14,5

40,5

37

3,5

665,5

679,5

-14,0

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
El- och energiprogrammet (EE)
Fordons- och transportprogrammet (FT)
Fordons- och transportprogrammet (FTTRA)
Naturbruksprogrammet (NB LAN, NB DJU, NP)
Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Sjöfartsutbildningen (RX, MAS, DAC)
Teknikprogrammet (TE)
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
Individuellt alternativ (IMIND)
Preparandutbildning (IMPRE)
Språkintroduktion (IMSPR)
Yrkesintroduktion (IMYRK)
Totalt WGN

Investeringar (tkr)
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Projektnamn

Budget

Utfall

Resultat

24501 Återanskaffning

650

300

350

Summa

650

300

350
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Wisbygymnasiet norr

Bo Eriksson

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån
styrkortsperspektiven

Här redovisas viktiga inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar resultatet. Även
väsentliga avvikelser mot måluppfyllelsen i nämndens styrkort ska kommenteras.
1. Brukare/kunder – i brukarperspektivet ska belysas i vilken mån brukarna/kunderna får tjänster av
god kvalitet (elevnöjdhet och studieavbrott), tillgängligheten (utbildningarna matchar de behov som finns
– söktryck och antagning), tillgången till information, om våra brukare/kunder upplever att de är delaktiga
(elevinflytande) och blir respektfullt bemötta.
2. Ekonomi – i ekonomiperspektivet ska belysas faktorer som kan påverka årets ekonomiska resultat.
Beskriv kortfattat hur resurserna använts och vilka åtgärder som vidtagits för att nå ett positivt resultat.
3. Medarbetare och ledare – i perspektivet ska ges en bild av om medarbetare och ledare trivs, tar
ansvar och utvecklas. Berätta t.ex. om personalflöden, kompetensutveckling, arbetsmiljö, sjuktal och
förbättringsarbete som sker utifrån exempelvis resultat i medarbetarenkät.
4. Processer – perspektivet ska belysa i vilken mån processerna är effektiva – det vill säga i vilken
utsträckning undervisningen har bidragit till måluppfyllelsen, om elevnärvaron håller sig inom givna ramar
samt om kostnaderna för undervisning är i nivå med jämförbara kommuner och landsting m.m. Berätta
exempelvis om elevflöden, studieresultat och utvecklingsarbeten.
5. Samhälle – beskriv t.ex. omvärldsfaktorer som påverkar resultatet.
Nämndens styrkort återfinns på: http://www.gotland.se/56068

Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i årsbokslut 2015

1. Brukare/kunder Mål: Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är
informerade, delaktiga och respektfullt bemötta
Delårsrapport 1
Elevenkäten för läsåret visar relativt goda siffror. Nöjd elevindex har värdet 69 och
elevinflytandeindex har värdet 75 i elevenkäten Enligt styrkortet är målet minst 65 på
enhetsnivå.
Arbetet med att föra samman de tre olika skolorna till en stor skola pågår - ett omfattande
arbete.
Delårsrapport 2
Organisationen stämmer relativt väl med sökandebilden förutom TE där det från början
fanns 36 sökande till 32 platser.
Inom FT har vi beslutat om 16 platser eftersom det är en brytpunkt för extra lärarresurs i
verkstaden.
SF har i dagsläget fyllt sina platser
NB har ökat från 5 st. 2014 till 16 st. 2015. Det skall dock noteras att gruppen är i stort
behov av stödresurser då de visar relativt låga antagningspoäng.
IM är som tidigare år svårt att beräkna och budgetera för då det är en rörlig verksamhet.
När vi nu är en vecka in i september är ännu inte elevantalet fastställt och
personaltillsättningen inte komplett. Språkintroduktionen ligger i dag på 45 elever.
Vi har bildat en grupp bestående av elevskyddsombuden på skolan samt fyllt på med nya
elevrepresentanter i skolans Trygghetsgrupp.
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I september påbörjar vi även arbetet med att bilda en Integrationsgrupp, bestående av
elever och personal. Norr och söder tillsammans.
Fortsatt arbete med att sammanföra de olika skolenheterna och förtydligandet av skolans
vision pågår
Period 3 (september – december)
Det har under höstterminen-15 varit ett stort inflöde av elever till språkintroduktion och i dag
(januari-16) finns det 123 elever inskrivna där (att jämföra med 45 i aug/sept)
Integrationsgruppen har börjat hitta sin form och i den har det utvecklats ett arbete med
fadderverksamhet och språkcafé
Fortsatt arbete med de inre organisationsförändringarna för WG. Dock är vi i väntan på
beslut från förvaltningsledningen om antalet skolenheter för kommande läsår.

2. Ekonomi Mål: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Delårsrapport 1
Ekonomin är helt beroende av att elevantalet är tillräckligt stort på varje program.
Elevminskningar på ett enstaka program påverkar budgeten negativt direkt, samtidigt som
personalkostnaden endast kan minskas marginellt och på sikt. Vid den preliminära
ansökningen till gymnasieskolan visade det sig att fordons- och transportprogrammet (FT)
har få ansökningar inför läsåret 15/16. Detta kommer att ge viss övertalighet och påverka
det ekonomiska resultatet negativt. Utöver detta har WGN fjolårets låga elevantal inom
naturvetenskapsprogrammet och naturbruksprogrammet att ta hänsyn till. Beslut av GVN
2104 innebar tre år med små grupper vilket ger ett preliminärt minus på ca 2,5 mkr/år (se
tidigare delårsrapporter ht14)
Prognosen för 2015 blir -2,0 mkr innan tjänstefördelning är fastställd.
Delårsrapport 2 (Utfallet för perioden januari-augusti ska analyseras, kostnads-och intäktsutveckling i
jämförelse med samma period föregående år, trendmässiga förändringar, kommentera ekonomiska effekter
utifrån åtgärdspaketet)

Utfallet för januari till augusti visar att tidigare neddragningar och åtgärder börjar ge viss
effekt. WGn går mot ett ett lägre underskott än föregående år men är långt ifrån +-0.
Organisationsförändringar tar tid och ger inte effekt direkt. T.ex. har WGn inför läsåret 15/16
minskat personalstyrkan med ca 6 heltidstjänster. Detta får dock inte full effekt förrän 2016.
Endast fyra månader under 2015 som påverkas. Elevernas val är väldigt avgörande för
ekonomin.
Fordons och Transportprogrammet har under de senaste åren visat vikande söksiffror och
även relativt stort antal elevavhopp. Av den anledningen har inriktningar tagits bort och
organisationen krympt. Till 15/16 tar WGn in 16 elever i åk1. Detta tillsammans med tidigare
elevavhopp får effekten att FT nu reduceras med 1,5 tjänst och till läsåret 16/17 planerar vi
att reducera antalet personal ytterligare. 16 elever är för övrigt en brytpunkt för de flesta
yrkesutbildningar när det gäller lärarresurs i verkstäder, bygghall, etc.
En påbörjad förändring i åk1 ger dock inte något större utfall under endast en hösttermin
Introduktionsprogrammen påverkas mycket av Region Gotlands ökade mottagande av
migranter. Elever tas in efterhand och elevgruppen har behov av undervisning i mindre
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grupper. Detta gör att det är en rörlig och svårberäknad del när det gäller elevernas behov,
personaltäthet och lokaler.
Eleverna på Språkintroduktion och IM är totalt sett fler i dag jämfört med våra tidigare
beräkningar.
Utöver detta har WGN fjolårets låga elevantal inom naturvetenskapsprogrammet och
naturbruksprogrammet att ta hänsyn till. Beslut av GVN 2104 innebar tre år med små
grupper på dessa båda program. Bara på NA innebär detta ca -1,4 Mkr/år (se tidigare
delårsrapporter)
Vi beräknar en förlust på -1, 260 Mkr på elevflöden (-12 elever)
Intäkter övrigt, ca +345 000 kr
Stoppaketet har inneburit att vi stramat åt organisationen och driftbudgetarna. Några
exempel:


Vi har endast en klass på TE-programmet åk1, trots 36 sökande till 32 platser.
Noteras bör att TE-eleverna historiskt sett är något studiesvagare än t.ex. NAeleverna och 32 är inte någon bra siffra, pedagogiskt, men ekonomin kräver denna
åtgärd. Kvalitén kommer dock troligen att försämras.



Sjöfart och VF samläser inom alla gymnasiegemensamma ämnen, i alla årskurser.
Ekonomiskt nödvändigt då grupperna är 12+10 men gruppen kräver mycket resurs
utöver undervisning



Besparingarna på driften har inneburit att kontoansvariga återigen fått en mindre
budget än föregående år, inom alla program och ämnen. De kan heller inte räkna
med att använda alla pengar de blivit tilldelade. Redan innan vårterminen var slut fick
de besked om att de endast fick köpa det allra nödvändigaste resten av året. Samma
besked har gått ut under en följd av år, alltså först en neddragning från föregående
års budget och därefter stopp för att använda den även kommande år.



Kompetensutveckling har till viss del nekats inför hösten. Dock inte allt eftersom det
skulle vara en ytterligare försämring med tanke på att kompetensutveckling ofta får
stå tillbaka vid besparingar. Vi har heller inte kunnat satsa på lärarlyft, eftersom
statens bidrag varit väldigt litet.



Inköp av möbler, dvs. behov av komplettering till klassrum på norr, har stoppats.



Vi begränsar och minskar IT-pedagogernas resurs läsåret 15/16. Minskas från ca 1,4
till 0,4 tjänst inom WGn

Anser att det inte går att bara spara sig ur underskottet. Det krävs andra åtgärder som inte
påverkar elevernas rätt till god kvalitet i undervisningen samt lärarnas behov att utvecklas
och inte utmattas.
En viss begränsning i budgetunderskottet kommer stoppaketet att åstadkomma men frågan
är till vilket pris? Och vad kommer besparingarna att innebära i förlängningen för
gymnasieskolan? I längden är det dock inte hållbart att dra ner på undervisning och
läromedel. Vi skall upprätthålla god kvalité, tillgodose krav från stat och kommun, arbeta
förebyggande, ge elever spets när det behövs, öka genomströmning, få alla elever genom
gymnasieskolan samt mycket mycket mer. Att lyckas med allt detta samtidigt som stoppaket
införs återkommande är en väldigt svår nöt att knäcka även om vi försöker med alla medel.
Kraftiga åtgärder måste till för att komma åt grundproblemet, att den summa som rektor får
till undervisningen är för liten i förhållande till hel programpeng.
Prognos i dag, för 2015, visar ett underskott på; - 2,950 Mkr
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Period 3 (september – december)
Det som skrivits under period 2 har vi fortsatt att arbeta med under ht15 och i budgetarbetet
inför 2016.
Det ökade antalet elever SPRINT innebär pengar in till WGn men det innebär också att
personalstyrkan behöver utökas (kostnader). Elevgruppen kräver mer resurser då det inte
går att undervisa i stora grupper. T .ex. lämplig storlek på grupp för SvA är ca 12 elever.
Regionens krispaket har haft en inverkan på skolans underskott och bokslut. Dock har det ett
pris när det gäller kvalité. Som vi tidigare nämnt.
Vi beräknar en förlust på elevflöden då det under ht15 varit en del avhopp
Bokslutet för WGN blev -2 978 tkr

3. Medarbetare & ledare Mål: Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och
utvecklas för att möta framtidens utmaningar.

Delårsrapport 1
Elevminskningar och avveckling av inriktning fastighet och lärling inom FT gör att det blir
personalrotation och viss övertalighet. Kan tyvärr inte kan matchas fullt ut mot
pensionsavgångar.
Lärarlegitimationsreformen innebär att personalen blir mindre rörlig inom enheten då det
krävs behörighet för att få sätta betyg. Detta påverkar arbetet med tjänstefördelningen
Utifrån medarbetarenkäten är en gemensam handlingsplan framtagen för Wisbygymnasiet.

Delårsrapport 2
Svårigheten att rekrytera vissa lärarkategorier har inneburit att vi har några lärare som inte
har legitimation och därmed inte får sätta betyg.
Överlag få behöriga sökande till tjänster vi lyser ut och att de ofta har sökt tjänster även i
andra regioner. Lönen är en anledning till att de väljer bort Gotland när de erbjuds betydligt
bättre lön på fastlandet
Lärarna känner sig i dag relativt hårt belastade och begränsade. En del i detta är
stoppaket/besparingar eftersom det påverkar deras vardag väldigt mycket. Undervisning,
kompetensutveckling, vikarier, trivsel, etc. I medarbetarenkäten ser vi höga siffror på den
delen att lärarna inte anser sig ”hinna med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid”.
Under vt15 har WGn haft ett antal sjukskrivningar av varierande sort. Förutom de
traditionella influensaperioderna så har det varit lärare som fått samtalshjälp p.g.a.
svårigheter med gränsdragningar. Även några andra sjukskrivningar har förekommit vilket
har gjort att det varit ett stort arbete med att finna vikarier och arbeta med uppföljningar
och rehab.
Period 3 (september – december)
Noteringar och arbete under delår 2 gäller även för period 3
Under ht15 har det varit en enormt stort tryck och ökad arbetsbelastning för pedagogisk
personal och skolledning inom SPRINT. Ett mer eller mindre konstant inflöde av nya elever
som i förläningen innebär att det skall rekryteras ny personal och ett utökat behov av
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lokaler.
Stor svårighet att rekrytera ny personal under pågående läsår. Lärare i Svenska som
andraspråk(behöriga) är otroligt svårt att få tag på.
Även inom skolledning och vägledning har det behövt förstärkas
Detta har inneburit ett antal sjukskrivningar med anledning av för hög arbetsbelastning,
inom SPRINT.
För WGn överlag är det en relativt god stämning och personalen är mer positivt inställd till
den nya organisationen i dag jämfört med för ett år sedan
Medarbetarenkät-15 visar något bättre värden än 2014

4. Processer Mål: processer ger resultat av god kvalitet till kostnad i nivå med jämförbara
kommuner och landsting.
Delårsrapport 1
Vi har under vårterminen fortsatt att satsa på IT och alla personal har genomgått utbildning.
Förstelärarna har arbetat med olika uppdrag bl.a. APL-utveckling och handledning av
kollegor i grupper.
Delårsrapport 2
Vi planerar för utökat kollegialt lärande och förstelärarna får uppdrag av olika slag, dock mer
styrda än tidigare
För övrigt startar vi inget nytt p.g.a. stoppaketet.
Period 3 (september – december)
Det kollegiala lärandet under läsåret har fallit väl ut och varit uppskattat.
Till nästa läsår behöver vi dock förstärka elevernas IT-utbildning något.

5. Samhälle Mål: Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke.
Delårsrapport 1
Elevunderlaget är fortsatt lågt en lång tid framöver och vi ser svårigheter med att bibehålla
kvaliteten samtidigt som de ekonomiska ramarna minskar
Delårsrapport 2
Ingen skillnad mot delårsrapport 1
Period 3 (september – december)
Under ht15 har det tagits beslut om nedläggning av inriktningen Transportteknik inom
Fordons och Transportprogrammet. Innebär färre yrkesutbildningar inom det kommunala
gymnasiet vilket kan ha effekt på varumärkets totala styrka
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Resultatrapport (tkr)
Budget
Intäkter
Personalkostnader

Utfall

Resultat

-61 470

-62 343

873

44 506

47 031

-2 525

36

-36

16 964

17 035

-71

0

1 758

-1 758

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Elevflöden
Antal elever blev färre än budgeterat (-16).
Wisbygymnasiet söder

Verkligt

Budget

Differens

54

54

0,0

152

152

0,0

34

33,0

1,0

37

33,5

3,5

5

5,0

0,0

67,5

70

-2,5

37,5

37,5

0,0

35

36,5

-1,5

64

75,5

-11,5

265,5

270,5

-5,0

Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Ekonomiprogrammet (EK)
Estetiska programmet (ESBIL/TEA)
Estetiska programmet (ESMUS)
Estetiska programmet (ESTEST0S), RBS
Handels- och administrationsprogrammet (HA)
Hotell- och turismprogrammet (HT)
Humanistiska programmet (HU)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Totalt WGS

37,5

37,5

0,0

789,0

805,0

-16,0

Investeringar
Följande investeringsmedel har tilldelats.
Projektnamn

Budget

Utfall

24500 IT
24501 Återanskaffning

83
800

24502 Läromedel
Summa

Resultat

800

-83

560

240

156

-156

800

0
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Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån
styrkortsperspektiven

Här redovisas viktiga inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar resultatet. Även
väsentliga avvikelser mot måluppfyllelsen i nämndens styrkort ska kommenteras.
1. Brukare/kunder – i brukarperspektivet ska belysas i vilken mån brukarna/kunderna får tjänster av
god kvalitet (elevnöjdhet och studieavbrott), tillgängligheten (utbildningarna matchar de behov som finns
– söktryck och antagning), tillgången till information, om våra brukare/kunder upplever att de är delaktiga
(elevinflytande) och blir respektfullt bemötta.
2. Ekonomi – i ekonomiperspektivet ska belysas faktorer som kan påverka årets ekonomiska resultat.
Beskriv kortfattat hur resurserna använts och vilka åtgärder som vidtagits för att nå ett positivt resultat.
3. Medarbetare och ledare – i perspektivet ska ges en bild av om medarbetare och ledare trivs, tar
ansvar och utvecklas. Berätta t.ex. om personalflöden, kompetensutveckling, arbetsmiljö, sjuktal och
förbättringsarbete som sker utifrån exempelvis resultat i medarbetarenkät.
4. Processer – perspektivet ska belysa i vilken mån processerna är effektiva – det vill säga i vilken
utsträckning undervisningen har bidragit till måluppfyllelsen, om elevnärvaron håller sig inom givna ramar
samt om kostnaderna för undervisning är i nivå med jämförbara kommuner och landsting m.m. Berätta
exempelvis om elevflöden, studieresultat och utvecklingsarbeten.
5. Samhälle – beskriv t.ex. omvärldsfaktorer som påverkar resultatet.
Nämndens styrkort återfinns på: http://www.gotland.se/56068

Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i årsbokslut 2015

1. Brukare/kunder Mål: Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är
informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.
Delårsrapport 1
11 elever har under vårterminen avbrutit sina studier av olika skäl. Arbetet med att föra
samman de olika skolorna till en stor skola pågår.
Delårsrapport 2
Organisationen stämde väl med sökandebilden utom RL som vi minskade från 30 till 16
elever och EK som vi utökade till 60 platser. Ett nytt elevråd är under bildande och
representanter från klasserna håller på att utses.
Period 3 (september – december)
12 elever avslutade sina studier under HT-15 (15 september-15 december). Det handlar 11
fall om byte till annan skola, flytt till fastlandet eller studieuppehåll för att byta program.
Dessa avhopp ska alltså läggas till den halverade intagningen på Restaurang och livsmedel.
Under HT formerades ett nytt elevråd som anslöt sig till Sveriges elevkår. Skolan
organiserade sig med två elevdemokratispår, ett spår för elevskyddsombuden, med
programmöten tillsammans med bitr rektor för att behandla fysiska arbetsmiljöfrågor och
psykosociala frågor och ett spår för elevkåren, med möten tillsammans med rektor för att
behandla allmänna inflytandefrågor, såsom rekrytering av lärare, gemensamma aktiviter,
trivselfrågor och utbildningsfrågor.

-25-

År 2015 bilaga 2
Sida 2 (4)

Årsbokslut 2015
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen

2. Ekonomi Mål: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Delårsrapport 1
Ekonomin är helt beroende av att elevantalet är tillräckligt stort på varje program.
Elevminskningar på ett enstaka program påverkar budgeten negativt direkt, samtidigt som
personalkostnaden endast kan minskas marginellt och på sikt. Vid den preliminära
ansökningen till gymnasieskolan visade det sig att programmet restaurang och livsmedel
inför hösten har betydligt färre ansökningar än vi varit vana vid. Detta kommer att påverka
resultatet. En mildrande effekt är att vi i stället fått fler ansökningar till ekonomiprogrammet,
men det hjälper inte fullt ut. Prognosen för 2015 blir -1.700 tkr.
Delårsrapport 2 (Utfallet för perioden januari-augusti ska analyseras, kostnads-och intäktsutveckling i
jämförelse med samma period föregående år, trendmässiga förändringar, kommentera ekonomiska effekter
utifrån åtgärdspaketet)

Utfallet för januari till augusti visar att neddragningar börjar få effekt. Allt pekar på ett lägre
underskott än föregående år. Organisationen är dock trög och elevernas val helt avgörande
för ekonomin. Restaurang och livmedelsprogrammet som under en lång följd av år varit
mycket populärt fick plötsligt sjunkande sökandetal. Vår strategi var då att halvera
organisationen för att få ned antalet tjänster på programmet. Genom att ha en 16-grupp i åk
1 slipper man t ex att ha dubbla grupper i köket. Återigen är det viktigt att påpeka att
ingenting förändras för övriga klasser på programmet och att den minskade organisationen i
en årskurs inte ger särskilt mycket utslag på en hösttermin. Budgeten minskade därmed med
840 tKr. En ökning på ekonomiprogrammet är positiv, men kompenserar inte fullt ut med
tanke på de tidigare elevförlusterna som redovisades i delårsrapport 1. Vi beräknar en förlust
på 739 tKr på elevflöden. Prognosen för intäkter håller från delårsrapport 1. Stoppaketet har
inneburit att vi kraftigt stramat åt organisation och schemaläggning. Några exempel:


Vi har inte utökat antalet klasser på samhällsprogrammet i åk två, vilket är det
normala i samband med inriktningsvalen. I stället fyllde vi tre klasser till
bristningsgränsen med påföljd att vi fick försämrade möjligheter att upprätthålla
kvaliteten på samhällsinriktningen och medieinriktningen. De får nu samläsa i en stor
klass om 31 elever med besvärlig schemaläggning och bristande hänsyn till
inriktningarnas särart.



NIU är inte längre en egen klass p g a det låga antalet elever som väljer NIU, vilket
gett mycket stora schemaproblem. Låsningen med idrottstider tisdag morgon och
torsdag morgon har inneburit att vi inte har kunnat få ut alla kurser i schemat på ett
acceptabelt sätt. Problemet ligger i att NIU byter ut fördjupningskurser mot
idrottskurser redan från åk1. Fördjupningskurser för övriga elever är fördjupning på
inriktningen, vilken inte får starta förrän i åk 2 och därmed hamnar alla fördjupningar
i åk 3 för dem. De två delarna i klassen är alltså inte kompatibla tidsmässigt.



På samma sätt måste Estetiska programmet och humanistiska programmet samläsa i
mycket krångliga konstellationer och block, vilket inneburit att i åk 2 har det varit
näst intill omöjligt att få ut den garanterade undervisningstiden.



Besparingarna på driften har inneburit att kontoansvariga återigen fått en mindre
budget än föregående år och att de heller inte får använda de pengar de blivit
tilldelade. Redan innan vårterminen var slut fick de besked om att de endast fick
köpa det allra nödvändigaste resten av året. I praktiken har det inneburit att allt
utom rena läroböcker blivit förbjudet. Samma besked har gått ut under en följd av år,
alltså först en neddragning från föregående års budget och därefter stopp för att
använda den.

-26-

År 2015 bilaga 2
Sida 3 (4)

Årsbokslut 2015
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen



Kompetensutveckling har nekats inför hösten. Det gäller t ex idrottslärare m fl. Vi har
heller inte kunnat satsa på lärarlyft, eftersom statens bidrag var så pass litet denna
gång.

Min bedömning är att det inte går att spara sig ur underskottet, utan att det krävs andra
åtgärder som inte påverkar elevernas rätt till kvalitet i undervisningen.
Med allt detta i beaktande pekar det dock mot att vi lyckas hålla nere budgetunderskottet
och prognosen är att vi kan sänka underskottet till 800 tKr.
I längden är det dock inte hållbart att dra ner på undervisning och läromedel. Kraftiga
åtgärder måste till för att komma åt grundproblemet att den summa som rektor får till
undervisningen är för liten i förhållande till hela programpengen.
Period 3 (september – december)
Den första prognosen för året var 1.700 tkr. Den andra prognosen var mer optimistisk, men
byggde tyvärr på ett räknefel på personalkostnader, vilket uppdagades vid nästa
månadsuppföljning. I november pekade underskottet mot 1.6 tkr. Vi hade då också
resultatet av elevförluster.
Alla besparingar som beskrivs i delårsrapport 2 genomfördes och har fått till följd att det inte
funnits utrymme för utveckling av verksamheten genom t ex komptensutveckling.
Se beskrivning i delårsrapport 2.
Alla besparingar läggs på personal, kompetensutveckling, undervisning och läromedel.
Däremot kan vi inte påverka övriga kostnader. Det måste därför upprepas att det krävs
andra åtgärder för att hålla budget än ytterligare besparingar på elevernas undervisning.
Programpengen tycks hög, men den summa som återstår för rektor när lokalhyror, IT- och
tele, måltider, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, bibliotek etc dragits bort är den
summa som hela besparingen ska göras på och det blir mycket kännbart för undervisningen.
Samtidigt finns krav på att alla elever ska få godkända resultat och stöd i den omfattning
som behövs för att uppnå detta utan att nya resurser tillförs.

3. Medarbetare & ledare Mål: Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och
utvecklas för att möta framtidens utmaningar.

Delårsrapport 1
Genom elevminskningar och avveckling av rörliga bildens språk föreligger en viss
övertalighet i lärarkåren, som tyvärr inte kan matchas fullt ut mot pensionsavgångar.
Lärarlegitimationsreformen innebär också att personalen blir mindre rörlig inom enheten då
det krävs behörighet för att få sätta betyg. Detta påverkar arbetet med tjänstefördelningen

Delårsrapport 2
Svårigheten att rekrytera vissa lärarkategorier har inneburit att vi har några lärare som inte
har legitimation och därmed inte får sätta betyg. Vi ser en trend att det är få sökande till
tjänster vi lyser ut och att de ofta har sökt tjänster även i andra regioner. Lönen är en
anledning till att de väljer bort Gotland när de erbjuds betydligt bättre lön på fastlandet.
Period 3 (september – december)
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Medarbetarna signalerar genom medarbetarenkäten att arbetsbördan är hög och att man
inte kan koppla av på sin fritid. Vi har lärare med stort engagemang, men det finns alltid en
risk för ohälsa när engagemang och arbetsbelastning är stor. Det är heller inte bra när
kompetensutvecklingsmedlen dras in och medarbetarna inte får någon påfyllning.

4. Processer Mål: processer ger resultat av god kvalitet till kostnad i nivå med jämförbara
kommuner och landsting.

Delårsrapport 2
Vi har under vårterminen fortsatt att satsa på IT och alla personal har genomgått utbildning.
Förstelärarna har arbetat med olika uppdrag bl a har de lett kolleger i handledningsgrupper.
På yrkesprogrammen arbetar vi vidare med APL-utveckling och har också beviljats nya
pengar från Skolverket för Handels- och administrationsprogrammet.

Period 3 (september – december)
Vi fortsätter med kollegialt lärande och förstelärarna får uppdrag av olika slag. För övrigt
startar vi inget nytt p g a åtgärdspaketet.
Det är svårt att jämföra med andra kommuner om vi erbjuder god kvalitet till samma
kostnad. Det är uppenbart när man träffar rektorer att redovisningen av t ex
programkostnad kan vara väldigt olika.

5. Samhälle Mål: Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke.
Delårsrapport 1
Elevunderlaget är fortsatt lågt en lång tid framöver och vi ser svårigheter med att bibehålla
kvaliteten samtidigt som de ekonomiska ramarna minskar
Delårsrapport 2
Jag ser ingen förändring jämfört med delårsrapport 1.
Period 3 (september – december)
Vi ser en stor förändring i skolan i o m att andelen utrikes födda ökar dramatiskt. Det
kommer att innebära en helt annan inre organisation framöver. Vi får ett större elevunderlag
men också behov av nya kompetenser i lärarkåren.
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Jimmy Söderström

Utbetalningar (kr)
Program

Utfall

Studie och yrkesvägledning

-649 000

46612 Samhällsvetenskapsprogrammet

-16 459 060

46613 Barn- och fritidsprogrammet

-3 666 335

46615 Ekonomiprogrammet

-7 916 616

46616 Humanistiska programmet

-2 410 771

46622 Handels- & administrationsprogrammet

-4 124 986

46623 Restaurang och livsmedelsprogrammet

-4 926 188

46624 Estetiska programmet, bild och teater

-5 769 376

46626 Estetiska programmet, estetik och media

-411 540

46627 Vård och omsorgsprogrammet

-2 714 320

46628 Hotell- o turismprogrammet

-2 466 540

46631 VVS och fastighetsprogrammet

-2 755 234

46632 Naturvetenskapsprogrammet

-8 732 308

46634 Teknikprogrammet

-6 190 859

46635 El- och energiprogrammet

-6 727 611

46636 Fordonsprogrammet

-6 470 973

46637 Bygg- och anläggnngsprogrammet

-6 717 428

46638 Sjöfartsutbildningen

-2 122 436

46639 Naturbruksprogrammet

-6 013 770

46651 Introduktionsprogram

-15 544 508

46740 Ungdomskraft

-673 474

Kopieringstjänster (felfört)

-12 033

Summa

-113 475 366
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Resursfördelningen

Jimmy Söderström

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 2015
Resursfördelning, ekonomi
Delårsrapport 1
Belopp, tkr Elever
28 455
28 350
56 805
1 469
55 925
1 458
112 730 1 464
649
655
6
114 034 1 470

Utfall hittills
Resterande 3 mån
S:a våren
S:a prognos hösten
Utfall totalt
Komp SYV
Komp UK
Prognos totalt
Budget resursfördelning
Prognos totalt
Differens

119 385
114 034
5 351

1 501
1 470
31

Summa 5 350 tkr, inkl ingångsvärde ofördelade elever 2 743 tkr

Delårsrapport 2
Utfall hittills

Resterande månader
Utfall totalt
Komp SYV
Komp UK
Prognos totalt
Budget resursfördelning
Prognos totalt
Differens

Belopp, tkr Elever
75 497
37 152
112 649
1 455
216
218
6
113 083 1 461
119 385
113 083
6 302

1 501
1 461
40

Summa 6 302 tkr, inkl ingångsvärde ofördelade elever 2 743 tkr
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1 april 2016

Barn- och utbildningsnämnden/
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Handlingsplan för självmordsförebyggande arbete inom
utbildnings och arbetslivsförvaltningen, UAF, 2016- -2018
Förslag till beslut

Handlingsplanen godkänns, under förutsättning av att den även godkänns av
barn- och utbildningsnämnden.
Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i oktober år 2015 att
godkänna Program för självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland
för åren 2015 – 2018.
Utifrån uppdragen som beskrivs i Program för självmordsförebyggande arbete
inom Region Gotland ansvarar barn- och utbildningsnämnden och gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden för planering av aktiviteter inom följande
områden:
•

Barn och unga ges kunskap i skolan om tecken på psykisk ohälsa genom
evidensbaserat material

•

Skolan har tydliga rutiner för upptäckt av risk för självmord och
självmordsförsök

•

Plan tas fram för att personal i skolan har kunskap om psykisk ohälsa

Arbete med psykisk hälsa, normer och värden sker enligt uppdrag i ordinarie
verksamhet utifrån skollag och läroplaner för att stärka barn och ungas
livskompetens. Föreslagen handlingsplan utgår från de tre områdena i Program
för självmordsförebyggande arbete.
Bedömning

De i handlingsplanen föreslagna aktiviteterna utgår från skollag och läroplaner,
med syftet att stärka barn och ungas livskompetens. Aktiviteterna är

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bun alt gvn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärendenr BUN 2015/677 & GVN 2015/137

Region Gotland

strukturerade i enlighet med de områden som anges i Program för
självmordförebyggande arbete, med specifikt fokus på barn och unga i det
självmordsförebyggande arbetet.
Förvaltningen bedömer att man genom den föreslagna handlingsplanen
uppfyller de i planen angivna uppdragen.

Maria Benczy
Chef Barn- och elevhälsan

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Handlingsplan för självmordsförebyggande
arbete

1. Inledning
Handlingsplanens tre områden utgår från Program för självmordsförebyggande arbete inom Region
Gotland som är fastställt av regionfullmäktige, ärendenummer RS 2014/582 Självmordsförebyggande
1. Barn och unga ges kunskap i skolan om tecken på psykisk ohälsa genom evidensbaserat
material
2. Skolan har tydliga rutiner för upptäckt av risk för självmord och självmordsförsök
3. Plan tas fram för att personal i skolan har kunskap om psykisk ohälsa
Arbetet med psykisk hälsa, normer och värden sker enligt uppdrag i ordinarie verksamhet
utifrån skollag och läroplan för att stärka barn och ungas livskompetens.
Handlingsplanen har specifikt fokus på barn och unga i det självmordsförebyggande
arbetet.

2. Implementering
Barn- och elevhälsan i dialog med skolformschefer samt berörda enligt handlingsplanen.

3. Uppföljning
Uppföljning/eventuell revidering inklusive dokumentation sker i slutet av varje termin.
Ansvar: Barn- och elevhälsan.

4. Handlingsplanens innehåll: områden och aktiviteter
4.1 Barn och unga ges kunskap i skolan om tecken på psykisk ohälsa genom
evidensbaserat material

Ärendenr

Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Aktivitet
Ev. YAM utbildning i
regionen (Youth Aware of
Mental health - Program
som ökar elevers kunskaper om psykisk hälsa

Berörda
BEH (m.fl.
instruktörer)

Dokument
hänvisning
YAM program
inom Nationellt
centrum för
Suicidforskning
och prevention av
psykisk ohälsa

Genomförs

Ansvarig

2016: BEH: s
chef tar upp
frågan i BarnSam/
Barnnätverket

BarnSam/Barnnätverket

Uppföljning
BEH: s chef
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4.2 Skolan har tydliga rutiner för upptäckt av risk för självmord och självmordsförsök

Ärendenr

Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Aktivitet

Berörda

Dokument
hänvisning

Genomförs

Ansvarig

Uppföljning

Översyn/Förbättra: Checklista
för psykisk hälsa för hälsosamtal/hälsobesök

Fsk-klass, år 2,
år 4, år 6, år 8
och 1 Gy

Basprogram
BEH: s medicinska
insats inkl. checklista psykisk hälsa

2016/2017

BEH: s medicinska
insats

BEH: s medicinska
insats
kvalitetsrapport/
sammanställning samverkan BarnSam

Inkludera frågor för tidig upptäckt av psykisk ohälsa som
används vid utvecklingssamtalet
Kvalitetssäkring:
Pedagoger/Mentorer
kontaktar förskolechef/
rektor/EHT vid misstanke om
psykisk ohälsa/risk för självmord och självmords-försök
Läsårsstart infopaket
kunskapshöjande

UAF

Arbetsbok Psykisk
hälsa och suicidprevention

2016/2017

BEH/skolan
BEH tar fram underlag

Efter implementering
av arbetsbok

Pedagoger

Förskolans/
skolans ärendegång

Rutin

Förskolechef/rektor

UAF

Arbetsboken/film

2017/2018

BEH erbjuder rektor

Förebyggande psykosocialt
basprogram

Grundskola/Gy

Psykosocialt
basprogram

2016/2017

Ev. införande av kartläggning/
screening psykisk
mående/översyn av enkäter

UAF

Diskussion

2017/2018

Översyn av skolans rutiner vid
suicidmisstanke
Ökat samarbete och kunskapsöverförande
BUP/vuxenpsykiatrin-BEH kring
depression
Förebyggande arbete: Värdegrundsarbete/
Likabehandling arbete/
Trivselenkäter
Förvaltningsövergripande
samarbete runt hemmasittare

UAF

Rutin

BEH: s kuratorer initiativtagare - implementering i dialog med rektorer
BEH: s chef initiativtagare
Samverkan med kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Rektor

Psykologer

2017

BEH: s psykologer
initiativtagare

Rutin

Förskolechef/rektor/
kvalitets - och
utvecklingsavdelningen

UAF: s kvalitetsuppföljningar/
kvalitetsrapporter

UAF

Rutin

Rektor

Barnnätverket/
BarnSam

SIP-möten

UAF/HSF/SOF

Rutin

UAF/HSF/SOF

Barnnätverket/
BarnSam

UAF

UAF: s verksamhetsplan

Efter implementering
av arbetsbok
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4.3 Plan tas fram för att personal i skolan har kunskap om psykisk ohälsa

Ärendenr

Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Aktivitet

Berörda

Dokument
hänvisning

Genomförs

Ansvarig

Inventering och instudering av material runt förebyggande självmordsarbete
Aktuella utbildningar:
Förebyggande självmord

BEH

NASP

Vt2016

BEH

BEH Obligatoriskt
All personal i
Regionen

Regionens folkhälsostrateg

4/4, alt. 5/4,
13/10,
7/11

Regionen

UAF Utbildningssatsning/
utbildning om psykisk
ohälsa för personal i
skolan
Utbildning/
erfarenhetsutbyte
Ta fram en arbetsbok som
är tänkt att användas som
stöd i arbetet med elever
med psykisk ohälsa och
självmordstankar och
vänder sig till personal
inom skolan, såsom
rektorer, pedagoger och
elevhälsopersonal
BEH på APT

UAF

2017/2018

Kvalitets- och
utvecklingsavdelningen
i samverkan med BEH

BEH/skolformschefer
UAF

Norrköpings elevhälsa
Norrköpings elevhälsa

Ht2016

BEH

2017

BEH

BEH

Vt2016

BEH

UAF

”Må dåligt”: Film
om psykisk ohälsa
och självmord

Ht2016

Information om Saga
Gotland
Krisstödsutbildning
Utbildning/Kompetensutveckling tema psykisk
hälsa
Föreläsning tema psykisk
hälsa

UAF

saga.gotland.se

Vt-2016 2018
Vt2016
Vt 2016

BEH erbjuder rektor att
komma till rektors APT
BEH

Teater HBTQ
Förhandsvisas

Rektorer

Material inför ev.
uppförande av teatern
Lärarhandledning

Ev. teater

BEH/HSF/SOF
BEH
UAF

Uppföljning

Regionen
BEH

Ht 20162017

BEH erbjuder UAF

Kulturskolan

Förhandsvisning för
underlag till
beslut: 29/4
eller 20/5 16

Kulturskolan

Beslut om ev.
visning för elever

Pedagoger

Kulturskolan tar
fram ett förslag
och mailar till BEH
för förhandsgranskning

Vt2016 efter
rektors
beslut

Kulturskolan/BEH

Möte mellan Kulturskolan/BEH

År 8 och 1 Gy

Kulturskolan

Ev. ht2016

Kulturskolan

Direkt efter teatern i
resp. klass med
pedagoger
BEH: s personal
finns på resp. skola
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Kunskapslyft

Elever

Tecken på psykisk ohälsa

YAM
Youth Aware of Mental health
Ett hälsofrämjande och preventivt
skolprogram för psykisk hälsa bland unga

Evidensbaserat material
Checklistor vid hälsobesök/ hälsosamtal /mentorsutvecklings samtal

Rutiner
Läsårsstart: BEH erbjuder: Info paket , exv APT
Upptäckt av risk självmord
Samverkan skolpsykolog – BUP psykolog
Översyn (ev. uppd/rev.): skolans rutiner vid
risk/misstanke av självmord

Kunskapslyft

Personal

BEH tar fram Arbetsbok för skolan: Psykisk hälsa
och suicidprevention
Föreläsning psykisk (o)hälsa: BEH erbjuder

Psykisk ohälsa

Saga Gotland: info, BEH initiativ
Film ”Må dåligt”, ink studiehandled: BEH erbjuder
BEH samverkan med Kvalitets- och utv.avd.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Lena Nordström

Ärendenr GVN 2016/76
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum

5 april 2016

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Remiss från Skolinspektionen - Ansökan om godkännande
som huvudman för utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola, Guteskolan
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta
- att avstå från att inge yttrande.
Sammanfattning

Guteskolan AB har till Skolinspektionen inkommit med en ansökan om att
sammanföra skolenheterna Guteskolan Södra och Guteskolan gymnasium.
Syftet är att samla de båda skolenheterna under samma skolenhet och benämna
enheten för Gutegymnasiet.
Bakgrund

Vid huvudmannabyte 2013 på Guteskolan Södra, tidigare Donnergymnasiet
DNR:34-2012:3769 gavs ingen möjlighet att slå ihop två enheter utan att söka
om tillstånd. Dock gavs möjlighet att flytta verksamheten från Klintehamn och
ha den i samma lokaler som Guteskolans gymnasium. Med anledning av att
såväl elever som personal redan idag betraktar enheterna som en och samma
har Guteskolan AB inkommit till Skolinspektionen med en ansökan om att slå
ihop de båda enheterna och göra ett namnbyte till Gutegymnasiet. Avsikten är
även att särskilja gymnasieverksamheten från grundskolan. Ansökan avser ej
någon utökning av verksamheten.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att ansökan från Guteskolan AB till Skolinspektionen
angående namnbyte inte påverkar någon annan verksamhet än deras egen och
föreslår därmed nämnden att avstå från att yttra sig.

Lena Nordström
Gymnasiechef och
Tf chef för vuxenutbildningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bun alt gvn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Från: Registrator-RS Registrator-RS
Skickat: den 23 mars 2016 14:35
Till: Registrator-GVN Registrator-GVN
Ämne: VB: Remiss från Skolinspektionen, ansökan dnr 32-2016:663

Från: Charlotte Ericsson [mailto:Charlotte.Ericsson@skolinspektionen.se]
Skickat: den 23 mars 2016 14:12
Till: gotlands.kommun@gotland.se
Kopia: Jerry Engström
Ämne: Remiss från Skolinspektionen, ansökan dnr 32-2016:663

Remiss

Gotlands kommun

2016-03-23
Dnr 32-2016:663

Remiss från Skolinspektionen
Guteskolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en
befintlig fristående gymnasieskola, Guteskolan Gymnasium, i Gotlands kommun.
Guteskolan AB har ansökt om att slå ihop sina båda skolenheter till en enhet. Guteskolan AB har för avsikt att
flytta utbildningar vid enheten Guteskolan Södra till Guteskolan gymnasium med det nya gemensamma
namnet Gutegymnasiet. Av komplettering till ansökan framgår planerat antal elever för utökningen. Sökanden
har uppgett i ansökan att planerad start av utökningen är så fort det är möjligt då de båda skolenheterna redan
finns, men antagligen enligt regelverket läsår 2017/2018. Skolinspektionen har bedömt att ärendet inte kommer
att prövas skyndsamt utan att prövning kommer att ske inom ordinarie ansökningsomgång vilket medför att
skolstart kan ske tidigast läsåret 2017/2018.
Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Kommunens
yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta
utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det
allmänna (kommunal verksamhet).
Kommunens yttrande

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens
planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör
kommunen även bifoga följande:
1.

En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2016-2021).

2.

En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag
erbjuder de sökta programmen och inriktningarna.

http://w3d3.gotland.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=1167528&frame=1[2016-04-05 15:39:01]

3.

Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i
kommunen.

4.

Uppgift om vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda läsåret 2016/2017. Om program
och inriktningar är fastställda för läsåret 2017/2018, bifoga även dessa.

5.

Uppgift om vilket elevantal som är nödvändigt per program och inriktning för att kommunen ska kunna
bedriva utbildningen av god kvalitet.

6.

Uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med.

Skolinspektionens bedömning

Skolinspektionen ska, enligt 2 kap. 5 § skollagen, lämna ett godkännande om den enskilde har förutsättningar att
följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång
sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där
utbildningen ska bedrivas.
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2016. Under juli 2016 kommer därför
Skolinspektionen begära in 2016 års slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan.
Remissvar

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 2016.
E-postadress: friskolor@skolinspektionen.se. Postadress: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, 104 35
Stockholm.
Vänligen ange ansökans dnr 32-2016:663 i yttrandet.
På Skolinspektionens vägnar

Charlotte Ericsson
Utredare

Kopia till
Guteskolan AB

http://w3d3.gotland.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=1167528&frame=1[2016-04-05 15:39:01]

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Lena Nordström

Ärendenr GVN 2016/59
Handlingstyp Missiv
Datum

20 april 2016

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Utbildningsplan för introduktionsprogrammen,
Wisbygymnasiet
Förslag till beslut

Utbildningsplan för introduktionsprogrammen på Wisbygymnasiet fastställs.
Bakgrund

Hemkommunen är skyldig att erbjuda gymnasieutbildning fram till och med
det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Detta gäller således även
för utbildning på introduktionsprogrammen.
Enligt skollagen (17 kap § 7) ska utbildningen på ett introduktionsprogram
följa en plan som huvudmannen beslutar om. Planen ska innehålla
utbildningens syfte, längd och huvudsakliga innehåll. Det ska upprättas en
individuell studieplan för varje elev.
Inom gymnasieskolan (GY11) finns fem introduktionsprogram som har olika
syften och delvis olika innehåll, något som beskrivs för varje
introduktionsprogram i planen.
Bedömning

Det innehåll som finns beskrivet i Wisbygymnasiets framtagna utbildningsplan
för introduktionsprogrammen ger en beskrivning av vad som skall uppnås.
Förslaget är, utifrån skollagen 17 kap § 7, att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen. Efterhand kommer
utbildningsplanen att kompletteras med åtgärdsplaner där respektive programs
innehåll, men även utvecklingsområden, succesivt konkretiseras.

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-gvn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Gotland

Datum 160420

Utbildningsplan för
Introduktionsprogrammen, Wisbygymnasiet
Kommunens skyldighet
Hemkommunen är skyldig att erbjuda gymnasieutbildning fram till och med
det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Detta gäller således även
för utbildning på introduktionsprogrammen.
Plan för utbildningen
Utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en plan som huvudmannen beslutar om.
Planen ska innehålla utbildningens syfte, längd och huvudsakliga innehåll.
För varje elev skall det upprättas en individuell studieplan
Skollagen 17 kap § 7

Introduktionsprogram
Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått
behörighet till nationella program i gymnasieskolan enligt de behörighetsregler
som gäller från och med hösten 2011. Benämningen introduktionsprogram
signalerar att utbildningen inom dessa program syftar till förberedelser till
annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden.
Inom gymnasieskolan (GY11) finns fem st. introduktionsprogram
De fem programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla
gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomarna
att etablera sig på arbetsmarknaden.
Introduktionsprogrammen är;
•

Preparandutbildning - IMPRE

•

Programinriktat individuellt val - IMPRO

•

Yrkesintroduktion - IMYRK

•

Individuellt alternativ - IMIND

•

Språkintroduktion – IMSPR (SPRINT)

Wisbygymnasiet
Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

www.gotland.se/wisbygymnasiet

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Region Gotland

Individuell studieplan för varje elev
En individuell studieplan ska upprättas för varje elev. En sådan plan ska
innehålla uppgifter om ämnen och kurser som eleven ska studera samt
eventuella åtgärdsprogram. Studieplanen ska utformas efter gällande
styrdokument, elevens behov och intressen. Skall följas upp, utvärderas och
revideras vid behov, i samråd med eleven och i förekommande fall dennes
vårdnadshavare. Den individuella studieplanen får en extra viktig funktion för
elever på introduktionsprogrammen eftersom programmen saknar nationellt
fastställda programstrukturer och examensmål. Utbildningen på
introduktionsprogrammen ska som huvudregel motsvara heltidsstudier.
Utbildningen kan göras mindre omfattande om eleven önskar det och
huvudmannen anser att det är förenligt med utbildningens syfte. En elev som
har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen
enligt den individuella plan som gällde när utbildningen inleddes. Om
eleven har medgett det kan den individuella planen ändras.
Gymnasieförordning (2010:2039)
Nytt slutbetyg från grundskolan
11 § En elev som genom studier i gymnasieskolan har fått betyg i ett av grundskolans ämnen har rätt att få ett
nytt slutbetyg från grundskolan. Rektorn i gymnasieskolan utfärdar det nya slutbetyget.

Ansökan
Den som anordnar utbildningen inom introduktionsprogrammen är den som
också beslutar om hur ansökan skall gå till.
Behörighetskrav till introduktionsprogrammen
Även till vissa av introduktionsprogrammen finns behörighetskrav. Det krävs
exempelvis godkända betyg i vissa ämnen när det gäller programinriktat
individuellt val. Kravet kan också vara att eleven saknar de godkända betyg
som krävs för behörighet till nationella program, vilket är fallet med
preparandutbildningen.
Behörig till nationellt program och inskriven på introduktionsprogram
Elever som är behöriga till ett nationellt program kan om synnerliga skäl
föreligger få gå ett introduktionsprogram. Innan huvudmannen alt. rektor får
pröva om det finns synnerliga skäl för en elev som följer ett nationellt program
ska samtliga möjligheter till åtgärder enligt 9 kap. Gymnasieförordningen
(2010:2039) utretts.
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Följande tabell ger en övergripande beskrivning av de fem
olika programmen samt kommunens skyldighet

Studievägar

Programinriktat
IndividPreparandYrkesintro
Språkintroindividuellt
uellt
utbildning
duktion
duktion
val alternativ
IMPRO

Fullföljt
årskurs 9
utan att ha
uppnått
Vilka elever?
behörighet
till ett visst
nationellt
program

Obehöriga
till nationellt
program,
Obehöriga
med krav på
till nationellt
visst antal
program
godkända
betyg och i
vissa ämnen

Obehöriga
Obehöriga
till
till
nationellt
nationellt
program,
program
nyanlända

Kommunens Ska
skyldighet
erbjuda

Kan
erbjuda

Ska
erbjuda

Ska
erbjuda

Grundskole
- ämnen
som krävs
för
behörighet
till yrkesprogram
och kurser
från yrkesprogrammet
APL

Svenska/
svenska
Kurser från Grundsom
yrkesprogra skoleämnen,
andraspråk,
m, annan
gymnasie- övriga
yrkesutbildning, ämnen,
grundandra
APL/
skoleämnen
insatser
praktik
gymnasiekurser

Huvudsakligt
innehåll

Grundskole
-ämnen som
krävs för
behörighet
till nationellt
program

Fortsatt
utbildning,
yrkesintroduktion,
etablering
På arbetsmarknad

Syftar till

Studier på
nationellt
program

Studier på
yrkesprogram

Etablering
på arbetsmarknaden
eller studier
på yrkesprogram

Utformning

För enskild
elev, flera
elever kan
ha samma
innehåll

För grupp,
innehåll
fastlagt i
förväg

För
enskild
För enskild
elev, flera
elev eller för
elever kan
grupp
ha samma
innehåll

Ska
erbjuda

Studier på
nationellt
program, på
annat introduktionsprogram,
annan
utbildning
För enskild
elev, flera
elever kan
ha samma
innehåll

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
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Programförklaring
Wisbygymnasiets introduktionsprogram
Utgångspunkten för allt arbete inom Wisbygymnasiets introduktionsprogram
är att identifiera varje enskild elevs förutsättningar och behov. Grundläggande
för oss är att utgå från vad våra elever behöver för att kunna leva i och bidra
till det svenska samhället. Vi som arbetar på introduktionsprogrammen har,
utifrån den enskilda elevens förutsättningar, höga förväntningar och en tro på
människors vilja och förmåga att lära och utvecklas. Den pedagogiska
verksamheten och elevernas kunskapsutveckling är i fokus och vi säger till våra
elever att de kan.
All planering och genomförande av introduktionsprogrammens fem olika delar
skall relateras till styrdokument, IM:s programförklaring och Wisbygymnasiets
övergripande vision.

W isbygym nasiets vision
• Vi är i framkant när det gäller att möta dagens och morgondagens behov
i samhället
• Vi är platsen för både bildning och utbildning
• Vi har bra hälsa och mår bra i vår skolmiljö

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
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Plan för de olika programmen inom Wisbygymnasiet
Preparandutbildning - IMPRE
Syfte
Preparandutbildning organiseras dels som ett allmänt förberedande år, dels
som integrerad i högskoleförberedande program i mån av plats.
Preparandutbildningen är avsedd för elever som bedöms läsa in behörighet till
ett nationellt program under ett läsår.
Längd
Högst ett år om inte synnerliga skäl finns. Rektor beslutar om ev. synnerliga
skäl. Elev som går integrerat i ett nationellt program antas till aktuellt program
så fort behörighet uppnåtts, gymnasieintyg utfärdats och att rektor beviljat
antagningen. Då eleven uppnått behörighet har hen möjlighet att, i mån av
plats, bli antagen till ett nationellt program snarast möjligt. Efter genomförd
preparandutbildning med uppnådd gymnasiebehörighet utfärdas ett
gymnasieintyg av rektor.

Gymnasieintyg
21 § Efter avslutad utbildning på ett introduktionsprogram ska

rektorn utfärda ett gymnasieintyg som visar vilken utbildning en elev har
fått. Av intyget ska samtliga betyg som eleven har fått framgå.
Innehåll

Gymnasieförordning (2010:2039)

Eleven ska ges möjlighet att läsa gymnasieämnen och gymnasiekurser samt
grundskoleämnen för behörighet till samtliga gymnasieprogram.
Undervisningen sker i anslutning till det nationella programmet, så att
samläsning prioriteras utifrån elevens studieinriktning, önskemål och behov.
Med det menas att eleven ingår i undervisningsgrupper inom det nationella
programmet inom de ämnen eleven anses ha förutsättningar att följa. I övrigt
får eleven undervisning i berörda ämnen och kurser, inom WG-IMPREP, som
behövs för att uppnå behörighet så snart som möjligt. Eleven kan även delta i
andra projekt och arbetsuppgifter som på olika sätt förbereder för ett nationellt
program. Här kan nämnas praktik, möjlighet att besöka andra
gymnasieprogram samt återkommande samtal med SYV.
För varje elev görs en individuell planering tillsammans med vägledare och
tilldelad mentor. Planering följs upp kontinuerligt.

Gymnasie- och
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Plats
Preparandutbildning bedrivs f.n. inom Wisbygymnasiet Norr, N:a Hansegatan
16a. En flytt av verksamheten är under utredning och framtida lokalisering
beräknas preliminärt vara beslutat under 2016.
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Programinriktat individuellt val – IMPRO (PRIV)
Anordnas på nationella yrkesprogram, i mån av plats.
I de fall IMPRO är ett direkt sökbart alternativ inom regionen så finns det med
i utbudet inför kommande antagning. Eleven informeras inför ansökan
Syfte
Programinriktat individuellt val är att elever ska få en utbildning som är
inriktad mot ett nationellt yrkesprogram och att de så snart som möjligt ska
kunna antas till det programmet.
Programinriktat individuellt val står öppet för ungdomar som inte har alla
de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram enligt 16
kap. 30 §, men från grundskolan har godkända betyg i svenska eller
svenska som andraspråk och
- i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen,
eller
- i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.
Skollag (2010:800) 17 kap 10§

Längd

Anpassas utifrån elevens önskemål, förutsättningar och behov. Eleven blir
antagen av rektor till aktuellt yrkesprogram så snart eleven uppnått behörighet
och gymnasieintyg utfärdats (Gymnasieförordning (2010:2039).
Innehåll
Elev och vårdnadshavare introduceras till IMPRO-platsen av Studie – och
yrkesvägledare inom Introduktionsprogrammen. Utbildningen ska innehålla de
grundskoleämnen eleven saknar betyg i för att bli behörig till ett nationellt
yrkesprogram, kurser från ett nationellt yrkesprogram och arbetsplatsförlagt
lärande.
Eleven
o läser i största möjliga utsträckning integrerat med elever på aktuellt
yrkesprogram.
o ska ges möjlighet att läsa in de grundskoleämnen som saknas för
behörighet samt i övrigt följa gymnasiekurser och APL. Om eleven av
någon anledning inte vill fullfölja planen alt. avstå från att läsa in i de
grundskoleämnen som saknas skrivs eleven, efter utredning, över till
yrkesintroduktion.
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o tillhör en klass på yrkesprogram men är inskriven på
introduktionsprogrammen fram tills behörighet till yrkesprogram
uppnås
o och studieplanen följs upp kontinuerligt av mentor, vägledare och i
förekommande fall specialpedagog
Plats
Programinriktat individuellt val – IMPRO genomförs på följande platser;
•

Grundskoleämnen läses vid Wisbygymnasiet Norr, N:a Hansegatan
och vid Wisbygymnasiet Söder, Säves Väg

•

Kurser inom nationellt program genomförs vid det program eleven valt
och fått IMPRO-plats vid

8 (16)

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Region Gotland

Yrkesintroduktion - IMYRK
Utbildning genomförs vid Wisbygymnasiets introduktionsprogram och
påbörjas i samband med ordinarie läsårsstart. Elever och i förekommande fall
vårdnadshavare introduceras och välkomnas till IMYRK. Eleven tilldelas sedan
en mentor, delas in i undervisningsgrupper samt placeras på praktik om sådan
är planerad.
Syfte

Syftet med yrkesintroduktion är att elever ska få en yrkesinriktad utbildning
som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till
studier på ett yrkesprogram. Syftet kan också vara att eleven fullgör hela
gymnasietiden inom ramen för en yrkesintroduktion.
Yrkesintroduktion står öppen för ungdomar som inte har de godkända betyg
som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Den står dock inte öppen för
ungdomar som ska erbjudas språkintroduktion.
Längd
Anpassas utifrån elevens önskemål, förutsättningar och behov samt
styrdokument. Kan pågå hela gymnasietiden. Om elev uppnår behörighet har
hen möjlighet att till kommande läsår ansöka och bli antagen till ett nationellt
program. Efter genomförd yrkesintroduktionsutbildning med uppnådd
gymnasiebehörighet utfärdas ett gymnasieintyg (Gymnasieförordning (2010:2039), av
rektor.
Innehåll
Yrkesintroduktion i anslutning till ett nationellt programområde innebär att
eleven erbjuds delar av yrkesprogrammet i kombination med studier i
grundskoleämnen, APL/praktik tillsammans med stödjande och motiverande
insatser. Utbildningen anpassas utifrån den enskilde elevens behov, möjligheter
och önskemål. Innehåll kan utgå från det lokala eller regionala arbetslivets
behov och efterfrågan. Även helt skolförlagd utbildning kan förekomma i
anslutning till yrkesprogrammen, men också som en introduktion för de elever
som behöver tid och stöd för att nå arbetsmarknaden.
Syftet med yrkesintroduktionen skall klart framgå av den individuella
studieplanen, antingen det är att pröva på olika yrkesutbildningsalternativ,
kvalificering till IMPRO eller nationellt yrkesprogram eller en hel
yrkesutbildning inom ramen för yrkesintroduktion. Utbildningens innehåll och
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längd ska även framgå av den individuella studieplanen. Ansvaret för
yrkesintroduktion inkluderar kontakt med handledare på praktikplatsen och vid
Wisbygymnasiet samordnas detta av studie – och yrkesvägledare. Det
arbetsplatsförlagda lärandet alt. praktiken ska dokumenteras i den individuella
studieplanen och gymnasieintyget och kan valideras i förekommande fall.
Elevens individuella studieplan följs upp kontinuerligt av studie-och
yrkesvägledare och mentor tillsammans med elev och ev. vårdnadshavare.
Plats
Yrkesintroduktionen bedrivs inom Wisbygymnasiet Norr, N:a Hansegatan 16a
och i samarbete med olika företag. En flytt av verksamheten är under
utredning och framtida lokalisering beräknas preliminärt vara beslutat under
2016
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Individuellt alternativ - IMIND
Individuellt alternativ är i första hand avsett för elever med olika behov av
särskilt stöd, i åldern 16-19 år. Utbildningen är speciellt avsedd för dem som
har stora kunskapsbrister och/eller svag motivation. Utbildning genomförs vid
Wisbygymnasiets introduktionsprogram och påbörjas i samband med ordinarie
läsårsstart. Eleverna delas in i undervisningsgrupper och varje elev tilldelas
därefter en mentor. Mentorer för eleverna är pedagogiskt anställd personal och
det skall vara ett flertal som samarbetar och delar på ansvaret. Viktigt för att
skapa delaktighet och samsyn i det gemensamma arbetet med och kring
eleverna. Ger också en trygghet för personal, elever och i förekommande fall
vårdnadshavare vid utvecklingssamtal och uppföljning av den individuella
studieplanen
Syfte
Syftet med individuellt alternativ är att elever ska erbjudas utbildning så att de
förbereds för att gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller
till arbetsmarknaden. Fokus skall vara pedagogiskt och följa en individuell
studieplan. Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som inte har de
godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Det står dock
inte öppet för ungdomar som ska erbjudas språkintroduktion.
Längd
Anpassas utifrån elevens önskemål, förutsättningar och behov samt gällande
styrdokument och dokumenteras i den individuella studieplanen.
Innehåll
Utbildningen ska utformas utifrån elevens behov, förutsättningar och
önskemål. Den får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar betyg i och
hela eller delar av gymnasieskolans kurser. APL/praktik ska erbjudas i
förekommande fall. Motivationshöjande samtal och aktiviteter skall ingå och
även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling bör
ingå i utbildningen, t.ex. inom estetiska områden.
Individuellt alternativ erbjuder lärande för elever med stora behov av olika slag
och samverkan med elevhälsan och samhällets olika instanser är särskilt viktig
för dessa elever. De skilda målsättningar som kan vara aktuella ska klart framgå
och konkretiseras i elevens individuella studieplan och eventuella
åtgärdsprogram.
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Vid Wisbygymnasiets IMIND tilldelas varje elev en mentor som tillsammans
med studie – och yrkesvägledare kontinuerligt följer upp och ev. reviderar
elevens individuella studieplan tillsammans med elev och ev. vårdnadshavare
samt i förekommande fall specialpedagog. Oavsett insatser så skall
utbildningen i möjligaste mån utformas så att eleven inom de olika områdena
erbjuds undervisningstid och kursmoment som relateras till mål att uppnå.
Efter genomförda insatser skall omdömen skrivas och i förekommande fall
betyg sättas.
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Språkintroduktion – IMSPR (SPRINT)
Nyanlända ungdomar i gymnasieålder (16-19 år), på Gotland, registreras vid
Regionens integrationsenhet för nyanlända. På enheten görs en första
kartläggning av elevens tidigare kunskaper, med hjälp av modersmålslärare och
tolkar. I samband med detta får eleven vägledning för att vi tillsammans skall
kunna göra en bedömning av vad nästa steg i elevens utbildning skall bli.
Utbildning efter mottagning inom skolväsendet skall påbörjas inom 60 dagar.
Elever mellan 16-19 år, med uppehållstillstånd, kan sedan påbörja utbildning
vid Wisbygymnasiets introduktionsprogram språkintroduktion, oavsett
tidpunkt på året. Utbildningen skall påbörjas senast det första kalenderhalvåret
det år eleven fyller 20 år. För asylsökande eller papperslösa gäller att
utbildningen skall påbörjas innan eleven fyller 18 år. En person ska inte längre
anses vara nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige (fr.o.m. 1/1-16).
Syfte
Syftet med språkintroduktion är att ge invandrarungdomar som nyligen anlänt
till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilken
möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.
Enbart det faktum att en elev har invandrat bör emellertid inte ligga till grund
för ett erbjudande om språkintroduktion. Språkintroduktion står således öppen
för ungdomar som nyligen har anlänt till Sverige och som inte har de godkända
betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program. Nyanlända elever
som erbjuds språkintroduktion kan inte samtidigt erbjudas yrkesintroduktion
eller individuellt alternativ.
Längd
Individuell studieplan upprättas. Utbildningens längd anpassas sedan utifrån
elevens önskemål, förutsättningar, behov och gällande regelverk.
Efter genomförd SPRINT-utbildning med uppnådd gymnasiebehörighet
utfärdas ett gymnasieintyg (Gymnasieförordning (2010:2039).
Plats
Språkintroduktion – IMSPR genomförs i Wisbygymnasiets regi. Plats för
undervisningen är f.n. kv. Solrosen, Säves Väg, Visby
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Innehåll
Inom språkintroduktion delas eleverna in i undervisningsgrupper och tilldelas
en mentor. Utbildningen ska alltid innehålla undervisning i svenska som
andraspråk för grundskolan.
Vi erbjuder även andra ämnen som; engelska, bild, idrott, so och no.
Introduktionen har sin huvudinriktning på svenska språket, validering av
kunskaper och ev. tillgodoräknande av grundskolebetyg. Sedan tillkommer
följande;
o I kontakt med elev och vårdnadshavare ska tolk eller annan tvåspråkig
personal, t.ex. modersmålslärare medverka, vid behov.
o Enskild elev ska få ämnesundervisning och/eller studiehandledning på
modersmålet utifrån behov
o Hälsokontroller kan erbjudas
o Vid behov undersöka och fastställa ev. diagnoser
o Information och vägledning om det svenska skolsystemet och den egna
skolans rutiner, regler och förväntningar
o Information och vägledning i det svenska samhället och mot fortsatt
utbildning och arbetsmarknad
o Vägledningen ska leda till att eleven ska kunna göra välgrundade val av
fortsatt utbildning
o Vägledningen ska utöver samtal innehålla studiebesök på skolor, på
arbetsplatser och i förhållanden som anses visa det svenska samhället
och även typiska för Region Gotland
o SFI är möjligt att erbjuda
o Praktik kan ev. erbjudas som ett stöd i språkinlärningen. Kan
genomföras på arbetsplats alternativt inom gymnasieprogram
o Utreda möjlighet till ”prova på” kurser inom yrkesprogram
o Utbildning inom genuskunskap, normer och jämställdhet ska ingå.
Wisbygymnasiets ambition är att under läsåret 16/17 börja erbjuda
detta som ett kurspaket.
o Möjlighet att kombinera utbildningen med andra grundskoleämnen och
gymnasiekurser som eleven behöver för sin fortsatta utbildning efter
språkintroduktion ska finnas
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o Elev som bedöms ha behov av simundervisning ska erbjudas detta
o Om elev sedan tidigare innehar gymnasiekompetens skall möjligheten
att erbjuda eleven inläsning av behörighet till högskola utredas
Övergång till annat introduktionsprogram eller gymnasieutbildning
De elever som läser språkintroduktion har mycket olika bakgrund. En
kartläggning avseende utbildningsbakgrund och kunskaper har avgörande
betydelse för innehållet. Huvudsyftet är att eleverna ska få goda kunskaper, så
att de snarast kommer vidare i sina studier.
Övergång till annat introduktionsprogram
o Bedömning görs i samband med kontinuerlig uppföljning av den
individuella studieplanen
Övergång till gymnasieutbildning
o För att helt övergå till gymnasieutbildning och skrivas in på ett program
krävs gymnasiebehörighet
o Gymnasiebehörighet uppnås genom en kombination av följande;
o studier inom IMSPR och vidare inom
Introduktionsprogrammen
o bedömning och validering av kunskaper
o prövning av kurser inom grundskoleämnen
o När gymnasiebehörighet är uppnådd utfärdas gymnasieintyg
o Behörighetskrav till yrkesprogram
För behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska,
engelska och matematik och i minst fem andra ämnen.
16 kap 30§ Skollag (2010:800)

o Behörighetskrav till högskoleförberedande program
För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg
i svenska, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen.
16 kap 31§ Skollag (2010:800)

Kompletterande behörighetskrav för vissa högskoleförberedande program. Se
Gymnasieförordning (2010:2039) 7 kap 1§
o Vid uppnådd behörighet har eleven möjlighet att ansöka till gymnasiet
via gymnasieantagningens årliga antagning alternativt att rektor
godkänner en antagning i mån av plats under läsåret
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Prövning av kurser
Möjlighet att genomföra prövning regleras i 10 kap 23§ Skollag (2010:800) och
8 kap 24§ Gymnasieförordning (2010:2039)
Förutom att lärare/examinator skall göra en bedömning av elevens möjligheter
att klara en prövning, innan planering påbörjas, så gäller följande för prövning;
o prövning genomförs i första hand på svenska (se även punkt 4)
o inom grundskolekurser krävs kunskaper i svenska språket motsvarande
nivån för den årskurs där kursen är planerad att genomföras. T.ex.
prövning i Ma åk6 kräver kunskaper i Sv för åk6.
o inom gymnasieskolan krävs betyg i Svenska åk9.
o i undantagsfall kan prövning anordnas på engelska (ex. prövning i
matematik genomförs på engelska). Anordnas som distanskurs via
Hermods. (Ansökan lämnas till rektor. Rektor beslutar om beviljande eller
avslag)
Sammanfattande tillägg för Wisbygymnasiets Introduktionsprogram
Det innehåll som finns beskrivet i denna plan är ännu inte fullt genomfört
men ger en beskrivning vad som behöver uppnås. När utbildningsplanen är
beslutad och fastställd i berörd nämnd skall den processas tillsammans med
berörd personal där vi genom gemensamt arbete och delaktighet utvecklar
åtgärdsplaner där respektive programs innehåll, utvecklingsområden och
mål succesivt konkretiseras. Planen skall följas upp varje läsår.

Anders Jolby

Lena Nordström

Utbildningsdirektör

Gymnasie och Vuxenutbildningschef

Utbildnings och Arbetslivsförvaltningen
Gotland

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Lena Nordström

Ärendenr GVN 2016/73
Handlingstyp Missiv
Datum

5 april 2016

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Statsbidrag till folkhögskolor 2017
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att anta förslaget till
remissvar om nytt statsbidragssystem.
Sammanfattning

Styrelsen för Gotlands folkhögskola/ Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har lämnat synpunkter och kommentarer angående
remissförslag fastställt av Folkbildningsrådets styrelse 2016-01-27, dnr
49,2016,091 angående Statsbidrag till folkhögskolor 2017.
Detta förslag om förändrat system för statligt stöd till folkhögskolor är under
beredning. I arbetet med att ta fram förslaget har ett antal hearings på nationell
nivå ägt rum under 2015 där både politiska företrädare och tjänstemän har haft
möjlighet att påverka innehåll och struktur.
Bakgrund

Villkor för folkhögskolor regleras i Förordning (2015:218) om statsbidrag till
folkbildningen.
Fortbildningsrådet fördelar statsbidrag till folkhögskolor, studieförbund och
studerandeorganisationer inom folkhögskolan. Bidraget ska medverka till att
statens fyra syften för verksamheterna ska uppnås. Syftena är:
- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
- bidra till att möjliggöra för en ökad mångfald av människor att påverka
sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor
- bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturliv
Remissförslaget behandlar villkor och fördelningskriterier för statsbidrag till
folkhögskolor 2017.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bun alt gvn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

1 (2)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärendenr GVN 2016/73

Region Gotland

Bedömning

Förvaltningen ställer sig bakom remissförslaget samt bilägger några synpunkter
och kommentarer till förslaget.

Lena Nordström
Gymnasiechef och
Tf chef för vuxenutbildningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Datum

4 april 2016

Folkbildningsrådet

Remissvar nytt statsbidragssystem för folkhögskolor från
Region Gotland (RG)
Förslag till beslut

Styrelsen för Gotlands folkhögskola/Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden beslutar att anta det förslag till remissvar om nytt
statsbidragssystem som föreslagits.
Sammanfattning av ärendet

Ett förslag om förändrat system för statligt stöd till folkhögskolor är under
beredning. I arbetet med att ta fram förslaget har ett antal hearings på nationell
nivå ägt rum under 2015 där både politiska företrädare och tjänstemän har haft
möjligheten att påverka innehåll och struktur.
Synpunkter och kommentarer till förslaget:

Sidan 9
Organisatoriska villkor. RG välkomnar förtydligande omkring de
organisatoriska villkoren.
Anordnarskap: RG välkomnar förtydligande omkring Anordnarskap
Sidan 10
Kvalitetssäkring: RG välkomnar de skärpta skrivningarna omkring
kvalitetssäkring, både vad det gäller dokumentation och revission.
”Folkhögskolan skall säkerställa att deltagare fyllt 18 år senast under det
kalenderår kursen startar.”
-

RG välkomnar åldersgränsen men vill samtidigt påpeka att utbudet av
korta kurser kan förändras främst för ledarskapsutbildning och
funktionsnedsatta där åldern för deltagare ofta är lägre än 18 år.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-gvn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Sidan 11
”Högst 15 procent av kurstiden i allmän och profilkurser är praktik eller
arbetsförlagda studier”
-

Utmaningen för många av våra deltagare är att komma in på
arbetsmarknaden efter sin studietid. Samtidigt vet vi att många av våra
deltagare tillgodogör sig studier genom att arbeta praktiskt med
lärandet genom praktik eller arbetsförlagt lärande. För att möte dessa
deltagares behov och möjligheter har varje folkhögskola ett behov av
att anpassa studieformen till det som passar deltagarens förutsättningar
och möjligheter bäst. Denna begränsning till 15 procent motverkar på
alla sätt denna möjlighet. Begränsningen motverkar samtidigt
utvecklingen av folkhögskolan och vår målgrupp som har behov stort
behov av att bilda sig genom lärande på arbetsplats. Exempelvis det
arbetet som regeringen aviserar genom satsningen på yrkesutbildning
inom bristyrken för folkhögskolor.

Sidan 11
”Deltagarna i allmän kurs och profilkurser ges tillgång till studie- och
yrkesvägledning”
”Deltagarna i allmän kurs och profilkurser ges tillgång till kurativt stöd”
-

RG ser behovet av att tydliggöra vad som avses med ”ges tillgång till”.
Avses att det ska finnas SYV, kurator och psykolog på plats eller att
folkhögskolan kontaktat någon som kan komma till skolan om
deltagare efterfrågar?

Sidan 11
”den verksamhet som rapporteras som underlag för statsbidrag får högst
uppgå till 125% av ingångsvärdet”
-

RG ser med förvåning och oro på att begränsningsregeln om 125 %
finns med i förslaget eftersom denna regel tillkom vid överutnyttjande
av interkommunal ersättning. Ett problem som åtgärdats av bla.
lärartäthets regeln. 125% spärren hindrar studerande att söka CSN
medel och är därför kontraproduktiv ur ett samhällsperspektiv och
begränsar folkhögskolornas möjlighet att vara en dynamisk
samhällsaktör. Det finns inga sakliga och bärande skäl till att behålla
125 % spärren. Ta bort den.
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Sidan 11
”Allmän kurs ska årligen utgöra minst 15 procent av folkhögskolans
rapporterade deltagarveckor”
- RG anser att denna procentsats bör ökas till minst 20%.
Sidan 14
”Statsbidrag ska inte användas till verksamhet som tillkommit på uppdrag”
- Det kan finnas ett behov av förtydligande kring vad som avses med
”uppdrag” i den begränsning som ges av villkoret. Det kan finnas skäl
att Region Gotland önskar en viss sorts utbildning. Det bör klargöras
om detta skulle uppfattas som uppdrag.
Sidan 15
”Bidraget till korta kurser är 90 procent av ersättningsnivån per deltagarvecka
för långa kurser”
- RG ser positivt på att folkbildningsresurser nyttjas främst för allmän
kurs och profilkurser.
Sidan 16
”5 procent av tillgängligt verksamhetsbidrag ska prövas för eventuell
omfördelning årligen.”
- RG ser positivt på arbetet med omfördelning av verksamhetsbidragen.
Sidan 16
”Ett förhöjt bidrag ges för insatser gällande korttidsutbildade”
- RG ser positivt på att arbeta ännu mer med deltagare som har liten eller
kort utbildningsbakgrund.
Sidan 16, 17
”Stöd till korttidsutbildade”, Tillgänglighatsbidrag” och ”Språkligt stöd”
- RG ser det som positivt att ytterliga förstärka skolornas insatser för de
svagaste grupperna och att detta också återspeglas i
bidragsfördelningen.
Sidan 19
”Ideella ledare kan högst utgöra 10 procent på allmän och profilkurser.”
- RG ser att förslaget tydliggör förhållanden och insatser mellan
huvudman och skola, och därmed också ökar jämförbarheten mellan
skolor.
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Slutlig kommentar; RG tycker att förslaget är föredömligt tydligt och
kortfattat. Tydligheten främjar efterlevnad och uppföljning av nyttjandet av
statsbidrag. Eftersom Fbr inte lyckats genomföra de senaste två
bidragsrevisionerna fullt ut vill RG uppmana Fbr att lyssna in relevanta
synpunkter och ändra på enskilda punkter, men samtidigt genomföra
bidragsförslaget och dess ambition om tydlighet i mottagande och nyttjande av
statsbidrag och samtidigt förtydligande omkring utbildningsformen
Folkhögskola.

Beredning:
Rektor för Gotlands folkhögskola,
Förvaltningens ledningsgrupp, förslag till folkhögskolestyrelsen/ Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden.
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Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Elisabeth Jonsson Höök
Rolf Andersson

Ärendenr GVN 2015/148 BUN 2015/707
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 15 mars 2016

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden/
Barn- och utbildningsnämnden

Miljöprogram för ekokommun Gotland – handlingsplan för
hållbar utveckling 2015-2020
Förslag till beslut

•

Planen godkänns under förutsättning att den även godkänns i barnoch utbildningsnämnden.

Inledning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är en förvaltning som väldigt
medvetet arbetar med miljöfrågorna. Arbetet bedrivs utifrån de olika
läroplanernas portalparagrafer. Detta innebär att alla pedagoger har i sitt
statliga uppdrag att i sin pedagogiska planering lyfta fram hållbarhetsfrågorna
samt miljöperspektivet.
Handlingsplan utifrån fokusområdena i Region Gotlands miljöplan

Region Gotlands miljöplan har fyra fokusområden;
• energi och klimat
• vatten
• lätt att göra rätt- hållbara val
• naturens mångfald
Fokusområdena motsäger inte läroplanernas uppdrag och intentioner varför
miljöplanen kan vara ett av underlagen i den pedagogiska planeringen. Att
Gotland är en ö i Östersjön gör att miljöfrågorna blir än mer aktuella för våra
gotländska elever.
Målet för 2015-2020 kan därför vara att alla elever får undervisning i
miljöfrågor utifrån de fyra fokusområdena.
Science Center Fenomenalen skulle därmed kunna vara en samarbetspartner i
det arbetet för skolorna.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bun@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl
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Bakgrund och pågående arbete i förvaltningen

Följande finns uttryckt i respektive läroplan:
”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt
förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska
medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och
förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur
vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i
framtid.” (Läroplan för förskolan, Förskolans uppdrag)
”I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett
miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan
påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala
miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och
arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.” (Läroplan för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmen, samt Läroplan för grundsärskolan, Skolans
ansvar)
Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva
medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt
till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets
funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.
(Läroplan för gymnasieskola)
”Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels medverka till
att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de
övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner
och människors sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar
utveckling.”(Läroplan för vuxenutbildningen)
”Folkhögskolan har inga centrala direktiv men en mycket hög medvetenhet om
hållbarhetsmålen. Vi har en policy gällande mat, inköpen med MSC ambitioner, ekologiskt,
krav och närproducerat. Vi har även en mycket aktiv och medveten energi hantering och
återvinning med avfallssortering med egen kompostering av matavfall.”
(Folkhögskolan Gotland)
Hur arbetet konkret planeras och genomförs är rektor/förskolechef och
förskollärare, fritidspedagog och lärares ansvar och kan och ska se ut på olika
sätt utifrån verksamhetens och individernas förutsättningar, behov eller
inriktningar.
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Exempel på miljöarbete som genomförs tillsammans med barn och elever i ett
pedagogiskt syfte i de olika verksamheterna är:
• Skolskog
•

Kompostering

•

Odling

•

Sortering av avfall

•

Grön flagg-certifiering

•

Plocka skräp

•

Olika projekt för att minska matsvinnet vid lunchservering

•

Stående miljöpunkt på Elevråd

•

Byggnadsmiljö

•

Ecodrive för transport

•

Ekomat för Restaurang och Livsmedel

•

Miljöprofil inom Naturvetenskap

•

Profil inom Samhällsprogrammet för en hållbar värld

Verksamhetens miljöpåverkan och plan för hållbar
utveckling
Förvaltningens lokaler

Förvaltningen finns idag spridd över hela ön. För vår verksamhet finns vi idag
på 149 olika platser. Den totala bruksarean uppgår till 171 792 m2.
Skicket på lokalerna varierar från nybyggda moderna lokaler till lokaler som
varit i drift i mer än 100 år. Detta gör att miljöpåverkan för drift och underhåll
av lokalerna varierar.
För att minska miljöpåverkan genomför Tekniska förvaltningen ett omfattande
projekt för översyn av lokalernas energibehov och många av lokalerna byggs
om för att minimera energibehov och förbättra arbetsmiljön. Detaljerad plan
över detta finns på Teknikförvaltningen.
Det pågår också en översyn av regionens skolorganisation inom
förskola/grundskola och gymnasieskola. Detta arbete kommer med all
sannolikhet att innebära att förvaltningens behov av lokaler kommer att minska
och därmed den miljöpåverkan som verksamheten innebär.
Det enda större nybygge som pågår 2016 är det nya Sävehuset. Detta hus
kommer att få s.k. guldklass enligt Swedish Green Building Council vilket
innebär omfattande krav på olika miljöpåverkande faktorer såsom energi,
ventilation, materialval etc. Detta kommer också att påverka vårt val av
inredning och möbler som kommer att ha en miljövänlig utformning.
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Förvaltningens utrustning och hjälpmedel

Vi arbetar systematiskt med att byta ut leksaker och annat som innehåller
skadliga ämnen t ex gamla plastleksaker. Läromedel kommer i samband med
digitalisering att minska vårt behov av papper mm.
Skolskjutsar

Gotlands elever finns på många olika platser vilket gör att behovet av
skolskjutsar är stort. Totalt kör våra bussar 942 064 km/ läsår och våra taxibilar
188 000 km/läsår.
Den översyn som pågår av Regionens skolorganisation innebär sannolikt att
behovet av skolskjutsar kommer att öka då eleverna kommer att samlas på
färre skolor.
Förskoleelever har inte rätt till skolskjuts men färre förskolor kommer att
innebära att föräldrarnas egentransporter kan komma att öka.
Gymnasieelever har inte rätt till skolskjuts men de har rätt till gratis
kollektivtrafik (Bussiga kortet) vilket innebär att de åker med ordinarie bussar.
Regionens ledningskontor driver en förstudie för att utreda en eventuell
gemensam upphandling av kollektivtrafik och skolskjutsar till 2019.
Miljökraven inför en sådan upphandling är ännu inte specificerade.
All busstrafik är upphandlad och i avtalen finns specificerat ett antal miljökrav.
Kollektivtrafikresenärer får resa med skolskjutsarna i mån av plats vilket bidrar
till att minska privat körning
Regionen har investerat i ett kraftfullt trafikplaneringsverktyg för att minimera
trafiken och optimera rutterna.
Bussarna ska vara fria från miljöskadliga och hälsovådliga ämnen som kan
skapa problem för astmatiker och allergiker.
Entreprenörerna ska genomföra sina uppdrag med intentionen att minska
negativ miljöpåverkan
Bussarna ska uppfylla miljökraven enligt Euro V.
Bussar anskaffade efter 1 januari 2013 ska minst uppfylla senaste emissionskrav
enligt Euro klassificering av bussar.
Fordonen ska vara uppställda i varmgarage alternativt motorvärmare för att
minska utsläppen vid kallstart.
Drivmedel med bästa möjliga miljöklass ska användas
Bilvårdsprodukter och smörjoljor ska uppfylla kriterierna för SISmiljömärkning Svanen eller liknande.
Fordonen ska tvättas och underhållas så att alla lagar och regler uppfylls
angående miljöpåverkan.
Alla förare ska vara utbildade i Eco-drive.
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IT-lösningar

IT-användandet har under de senaste åren förändrats mycket.
Idag disponerar samtliga elever i åk 7-9 och Gy1-3 personliga datorer som de
använder i stort sett varje lektion. Elever F-6 är på väg mot ett 1:2 koncept
vilket innebär att två elever delar på en lärplatta. På Kompetenscentrum och
Gotlands Folkhögskola finns datorer tillgängliga och vi uppmuntrar att våra
elever använder sina egna datorer. Nätverk och annan infrastruktur är utbyggd
och i varje skola fungerar därför de digitala hjälpmedlen som ett naturligt
verktyg i undervisningen. Detta ger också våra elever en möjlighet att studera
på andra platser än i skolans lokaler och de har alltid en möjlighet att via nätet
se sina studieplaner och i många fall kan de följa lektioner både före och efter
genomförandet. Tekniken uppmuntrar även till ett samarbete mellan
elevgrupper både i klassen och på annan plats på jorden. T.ex. gemensamma
miljöprojekt.
Tillgången på digitala läromedel växer kraftigt. Detta gör att behoven av
papperslitteratur kommer att minska betydligt de närmaste åren. Behovet av
papperskopior har redan minskat och kommer att minska ytterligare.
På vuxenutbildning erbjuder vi en mängd distanslösningar vilket gör att våra
elever kan delta i utbildningar oberoende av tid och plats.
Miljöpåverkan av IT

Tillverkning, användning och omhändertagande av IT-produkter bidrar till
miljö- och klimatpåverkan:
•

Resurs- och energiförbrukning, vid drift och tillverkning

•

Miljöfarliga och ibland hälsovådliga ämnen; kemikalier, plaster med dess
mjukgörare. Bromerade och klorerade flamskyddsmedel. Det finns
lagstiftning som styr användandet av vissa ämnen men utvecklingen fortgår
och hela tiden sätts nya kemikalier och material i bruk.

•

Avfall, destruktion och återvinning

•

Arbetsmiljö och användaregenskaper.

•

Produktion; framställning av kemikalier, tillverkning av plast samt
gruvbrytning och bearbetning av metaller. Energiförbrukning, utsläpp av
växthusgaser, hantering av stora mängder avfall - i flera fall farligt avfall,
samt lokal påverkan på miljö och människors hälsa.
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Vid upphandling av IT-utrustning ställer förvaltningen i samarbete med SKL
följande miljökrav:
•

Vid val av datorer och läsplattor har robusthet varit ett av de viktigaste
kriterierna vilket ger en lång livslängd.

•

Den dator förvaltningen valt är utsedd till världens mest energieffektiva
bärbara dator.

•

Producentansvar för förpackningar enligt förordning 2006:1273

•

Producentansvar för offererade elektriska och elektroniska produkter
2005:209 vilket baseras på Europaparlamentets och Rådets direktiv
2002/96/EG. (WEEE)

•

Kraven på producentansvar för batterier enligt förordning 2008:834, vilket
baseras på batteridirektivet 2006/66/EG.

•

Förordning om miljöledning i statliga myndigheter (2009:907), om krav på
att IT ska användas som ett verktyg för att miljöanpassa myndigheternas
verksamhet genom att välja energisnål kontorsutrustning samt även utnyttja
IT för att minska antalet tjänsteresor.

•

Kammarkollegiets centrala ramavtal för upphandling används av Region
Gotland och vid statlig upphandling.

Uppföljning

Uppföljning av de pedagogiska verksamheterna följs upp i det systematiska
kvalitetsarbetet och rapporteras i nämnden.
Planen behöver kompletteras med de nyckeltal som gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och barn- och utbildningsnämnden berörs av.

Elisabeth Jonsson Höök
Rolf Andersson
Handläggare

Anders Jolby
Skoldirektör
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Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 285

Miljöprogram för Region Gotland
RS 2013/536

- Ledningskontoret 2015-10-13
- Regionstyrelsen 2015-10-29, § 308

Regionfullmäktiges beslut
•

Miljöprogram för Region Gotland antas.

R eser va t i on
Mot beslutet reserverade sig Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Lisa Blochmann (C), Björn
Dahlström (C), Bibbi Olson (C), Alexander Jansson (C), Gunnel Lindby (C), Jonas Niklasson (C),
Eva Gahnström (C), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Karl-Johan Boberg (C), Ola Lindvall (C)
och Anders Larsson (C).

Under 2014/2015 har ledningskontoret haft i uppdrag att med en politisk referensgrupp
som stöd arbeta fram ett nytt miljöprogram.
Miljöprogrammet är regionens samlade dokument för att förverkliga ekokommun
Gotland och visa hur ett strukturerat arbete med egna miljömål bidrar till såväl
internationella mål som de nationella miljökvalitetsmålen. Visionsmålen 2025 utgör
övergripande avgränsning.
Varje nämnd/förvaltning ansvarar för att under våren 2016 ta fram sin del i miljöprogrammets andra del; en nämnd/förvaltningsspecifik handlingsplan med egna mål
som ska följas upp och åtgärder som ska genomföras enligt miljöprogrammets
intentioner. Åtgärderna ska leda i riktning mot ekologisk hållbarhet, utan att ge avkall på
social och ekonomisk hållbarhet. Principerna för hållbarhet är vägledande. Mål och
åtgärder utformas så att de ryms i regionens system för planering, styrning och uppföljning.
I föregående mandatperiods styrkort finns målet att Gotlands miljö- och klimatarbete
ska rankas topp tio i landet. Målet nåddes inte, trots höga mål och goda intentioner. För
att nå ett bredare ansvarstagande och ägarskap till miljöprogrammet uppdras därför
denna gång till nämnderna att ta fram egna handlingsplaner.
Regionstyrelsen har föreslagit att miljöprogrammet antas.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 285 forts.
Regionstyrelsen har, under förutsättning av fullmäktiges beslut att anta miljöprogram för
Region Gotland, givit nämnderna i uppdrag att under våren 2016 sammanställa
handlingsplaner enligt miljöprogrammets mål och intentioner. Styrelsen beslöt även att
Ledningskontoret aktivt ska erbjuda nämnder och förvaltningar stöd i framtagandet av
handlingsplaner för effektiv samordning och målstyrning av aktiviteter.
Yr k a nden
•

Lars Thomsson (C) yrkade, med instämmande av Eva Gahnström (C) och Eva
Nypelius (C), att miljöprogrammet kompletteras enligt följande på sidan 8, under
rubriken 3. Miljöstrategier inom fyra fokusområden:
Under de kommande åren har klimatfrågan en absolut särställning i prioritet.
Det eftersom det nu finns ett tidsmässigt kort fönster på ca 5-10 år att få
klimatutsläppen att vika nedåt för att klara 2-graders-målet. All forskning visar
att tidiga klimatinsatser är både möjliga och nödvändiga men också billiga om
de genomförs fort. Därför ska fokusområde 1 prioriteras högst vid intressekonflikter med andra fokusområden.

•

Stefaan De Maecker (MP) yrkade i första hand avslag på Lars Thomssons tilläggsyrkande och i andra hand att sista meningen i Lars Thomssons yrkande ändras till
”Därför ska klimathotet prioriteras högst vid intressekonflikter med andra intressen.”

•

Håkan Onsjö (M) yrkade, med instämmande av Rune Fröling (M), avslag på Stefaan De
Maeckers yrkande.

•

Isabel Enström (MP) yrkade, med instämmande av Mathilda Kahlqvist (Fi), Saga
Carlgren (V), Rune Fröling (M), Simon Härenstam (M), Björn Jansson (S) och Johan
Thomasson (L) bifall till regionstyrelsens förslag.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Lars Thomssons
tilläggsyrkande och fann att regionstyrelsens förslag tillstyrkts. Omröstning begärdes. JA
för regionstyrelsens förslag och NEJ för Lars Thomssons tilläggsyrkande. 57 ledamöter
röstade ja. 14 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade.
Regionstyrelsens förslag hade sålunda vunnit majoritet och därmed föll även Stefaan De Maeckers
andrahandsyrkande bort.
Expedieras:

Nämnderna
Ledningskontoret Samhällsbyggnad
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Elisabeth Jonsson Höök

Ärendenr GVN 2016/66 och BUN 2016/188
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum

14 april 2016

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden/
Barn- och utbildningsnämnden

Förslag. Åtgärder och strategi för integration i skolan samt
nyanländas behörighet till och fullföljande av nationella
gymnasieprogram
Förslag till beslut

Att rapporten tas emot
Bakgrund

Förvaltningen har fått i uppdrag att ge förslag på skyndsamma åtgärder och en
strategi för:
• Integration mellan nyanlända och etablerade gotländska barn och
ungdomar i skolan.
• Hur vi kan arbeta för att fler nyanlända blir behöriga till och fullföljer
ett nationellt program på gymnasiet eller på annat sätt når motsvarande
utbildningsnivå.
Förvaltningen ges även i uppdrag att planera för en gemensam lärandedag
kring nyanlända och integration i de båda utbildningsnämnderna.
Sammanfattning

Under det gångna året har våra olika skolformer framgångsrikt löst uppdraget
att på kort tid ta emot ett stort antal nyanlända och asylsökande barn och
ungdomar i våra verksamheter. Året har inneburit ett stort lärande i hela
förvaltningen och utgångspunkten har varit samverkan och samarbete, samt att
hitta olika och flexibla lösningar. Integrationsenhetens uppdrag har under
denna tid vuxit och utökats med ett samlat mottagande.
Planering framåt

Utmaningen framåt är att skapa goda förutsättningar för en lyckosam skolgång
och etablering i det gotländska samhället för varje individ. Vi behöver en
hållbar och långsiktig planering trots att framtiden är oviss.
I verksamhetsplanen har vi betonat det strategiska arbetet, samt en fungerande
styrkedja.

Besöksadress Visborgsallén 19
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Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se
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Arbetet med nyanlända barn och elever ska, precis som i övrigt arbete i
förskola och skola, ingå i det systematiska kvalitetsarbetet såväl på
huvudmannanivå som på enhetsnivå.
Olika nätverk och mötesforum har skapats på olika nivåer för att säkerställa att
arbetet genomförs med hög kvalitet.
Ett samarbete med Skolverket och med Gotland som pilotkommun i
integrationsarbetet med nyanlända har inletts. I det ingår att göra en
nulägesanalys och därmed identifiera utvecklingsområden för förvaltningen
och verksamheterna.

Några utvecklingsområden har redan identifierats som viktiga för att lyckas
med uppdraget:
• Övergång och samverkan ska utvecklas, mellan varje skolform och
stadie. Redan idag finns en struktur för övergångar, men den behöver
utvecklas och göras gemensam. Detta kan ev bli ett försteläraruppdrag.
• Individuella lösningar ska vara utgångspunkten, t ex stanna i
grundskolan eller vidare till gymnasiet.
I varje beslut ska barnet/elevens bästa vara utgångspunkten.
• Sommarskola/aktivitet i samverkan med socialförvaltningen (SOF) och
kultur- och fritidsförvaltningen (KFF). De statliga bidrag som finns för
att bedriva sommarskola är sökta. Planering pågår mellan chef
grundskola samt chef gymnasie/vuxenutbildning i samverkan med
socialtjänsten och KKF utifrån respektive förvaltnings uppdrag.
• Utveckling av språkintroduktionsprogrammet. Initialt är det
platsbristen inför hösten som är prioriterat. En kvalitetsgranskning av
Skolinspektionen ska genomföras i slutet av maj och kommer vara ett
stöd i utvecklingen av IMSPR.
• Samarbete med Skolverket med Gotland som pilotkommun under 18
månader. Samarbetet har just inletts men kommer vara ett stöd i
arbetet.
• Modersmålsundervisningen och digitalisering
• Försteläraruppdrag som innebär att från hösten 2016 har UAF utlyst
ett uppdrag med fokus att utveckla undervisningen av nyanlända elever.

En gemensam lärandedag för de båda utbildningsnämnderna kommer att
genomföras den 20 april.
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Bedömning

Arbetet för att skapa en strategisk och långsiktigt hållbar planering har
påbörjats och kommer att behöva fortsatt utveckling på alla nivåer.
Avdelning/Enhet

Elisabeth Jonsson Höök
Handläggare

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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