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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport nr 2/2016
Sammanfattning

Den ekonomiska prognosen för 2016 visar ett positivt resultat för året på 4,5
miljoner kronor. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppnår därmed det
resultatkrav på 2,5 miljoner kronor som beslutades av regionfullmäktige i april.
Resultatet har försämrats sedan förra prognosen som då visade ett positivt
resultat på 7 miljoner kronor. Det försämrade resultatet beror till stora delar på
ökade elevvolymer hos den fristående gymnasieskolan i den egna kommunen,
vilket innebär att utbetalningarna kommer att öka mer i förhållande till lagd
budget.
Gymnasieskolan har svårigheter att få en ekonomi i balans detta beror på låga
elevvolymer för en del program och där varje enskild elev har stor betydelse
för programmets ekonomi. För att jämna ut obalansen med elevvolymer på
programmen görs bland annat överintag på populära program. Ekonomiska
åtstramningar och återhållsamhet görs för såväl lärverktyg som lärartjänster för
att uppnå ett balanserat resultat.
Kompetenscentrum och folkhögskolan redovisar positiva prognoser.
Efter periodiseringar och justeringar i budget och utfall redovisar nämnden ett
överskott för perioden januari till augusti på 15,6 miljoner kronor.
Bedömning

Förvaltningsledningens ambition är att hålla prognos och i samråd med
verksamheterna verka för ett förbättrat resultat.

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Besöksadress Visborgsallén 19
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1. Sammanfattande kommentar om måluppfyllelsen inom koncernstyrkortets perspektiv verksamhet
Nämndens prognos är ett positivt resultat på 4,5 miljoner kronor, vilket innebär att resultatkravet på 2,5 miljoner klaras. Prognosen är baserad på förväntat helårsutfall utifrån augusti månads resultat. Nämnden når inte målet om en budget i balans på alla enheter.
Gymnasieskolan uppvisar ett underskott på 3,1 miljoner kronor, beroende på att elevantalet
inte är tillräckligt stort på varje program. Senaste antagningsstatistiken visar att 89 procent
av eleverna i årkurs 9 på Gotland valde den kommunala gymnasieskolan. Andelen av de
som sökte gymnasieutbildning de är behöriga till och fick sitt 1:a-handsval tillgodosett var
vid gymnasievalet 2016: 87 procent. År 2015 var andelen 92 procent och 2014: 94 procent.
Andelen elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesprogram i den kommunala
gymnasieskolan är lägre år 2016: 32 procent. Året innan var andelen 36 procent och år
2014: 54 procent. Rikets siffra för 2016 saknas. Gotlands folkhögskolas deltagare är som
helhet nöjda med verksamheten och utbildningen våren 2016. 97 procent av de studerande
skulle rekommendera andra att studera på Gotlands folkhögskola. Inom målområdet medarbetare kan konstateras att sjuktalen fortsätter att öka inom förvaltningen och att detta är
ett område för åtgärder.
1.1 Målstyrning nämnd samt uppföljning av resultat i verksamheter

I juni 2016 antog regionfullmäktige ett nytt koncernstyrkort för Region Gotland och dess
nämnder att använda som en metod för styrning och uppföljning utifrån vision och strategier. Målområdena kvalitet, ekonomi och medarbetare har fastställts till vilka kopplas mål.
Målindikatorer är dock ännu inte fastställda.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har i sin verksamhetsplan (VP) för 20161
satt upp en målbild kring kunskapslyft för barn, unga och vuxna, kunskapslyft i arbetslivet
samt lyckad integration. En rad målindikatorer har pekats ut på områdena kvalitet/processer, ekonomi och medarbetare/attraktivarbetsgivare för att det ska vara möjligt
att se om verksamheterna är på rätt väg i sin målstyrning.
1.2 Målområdet kvalitet/processer
Mål (fastställt i koncernstyrkortet2): god kvalitet i skolan.

Mål finns i förvaltningens verksamhetsplan 2016:


Våra resultat ska vara i nivå med eller bättre än rikets.

I delårsrapport 2 redovisas de resultat som hunnit sammanställas och presenteras under
perioden. Rektorerna ansvarar för att ta fram analys- och åtgärdsrapporter för de undersökta områdena.
1.2.1 Gymnasieskolan

Årets gymnasieantagning – andel elever som antagits till sitt förstahandsval
Den slutliga antagningen till gymnasieskolans årskurs 1 genomfördes den 27 juni. Antalet
utbildningsplatser i den kommunala gymnasieskolan stämmer väl överens med sökandebilden3. 72 elever har valt utbildning på annan ort i första hand. Andelen elever som väljer den
kommunala gymnasieskolan i förhållande till den fristående minskade något i år. 89 procent
av förstahandsvalen på Gotland var till den kommunala gymnasieskolan. År 2015 var andelen 91 procent.
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Andelen av de som sökte gymnasieutbildning de är behöriga till och får sitt 1:a-handsval
tillgodosett var vid gymnasievalet 2016: 87 procent. Detta är lägre än år 2015 (92 procent)och 2014 (94 procent). Både för Wisbygymnasiet totalt och för Wisbygymnasiet norr
och Wisbygymnasiet söder var för sig. Flest obehöriga sökande hade fordons- och transportprogrammet: 11 elever4. Fyllnadsgraden totalt sett år 2016 var 95 procent mot föregående år 96 procent och år 2014 89 procent. Lägst fyllnadsgrad fanns vid årets antagning på
naturbruksprogrammets djurinriktning: 60 procent. Av behöriga förstahandsväljare är andelen som valt högskoleförberedande program på Wisbygymnasiet 53 procent. År 2015 var
siffran 59 procent. Rikets siffra år 20155 var även den 59 procent.
Obehöriga elever på introduktionsprogram
En första analys av introduktionsprogrammen höstterminen 2016 visar att andelen obehöriga elever till gymnasiet ökar. En del av förklaringen till ökningen ligger i at antalet elever med
språkintroduktion, för elever som nyligen anlänt till Sverige, ökat. Totalt finns nu 255 elever
på introduktionsprogrammen varav 65 flickor och 190 pojkar. Förra året fanns det totalt
160 elever (70 flickor och 90 pojkar). Om språkintroduktionen exkluderas finns det totalt
84 elever (34 flickor och 50 pojkar) på introduktionsprogrammen. Nedan följer en sammanställning från september 2016:

1

Antogs av GVN 2016-03-15
Region Gotlands koncernstyrkort beslutat i regionfullmäktige 2016-06-20 www.gotland.se/48598
3
Hemkommunen ska erbjuda ett allsidigt urval av nationella program och inriktningar. Vilka som erbjuds ska så långt det är möjligt
anpassas till elevernas önskemål.
4
År 2016 var 89 procent av eleverna i den kommunala skolans årskurs 9 behöriga till yrkesprogram exklusive de asylsökande eleverna.
5
Senast kända uppgift
2

GVN 2016-09-23
6 av 48

3 (19)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden








Bilaga ärende 3

Delårsrapport 2/2016

Åtta elever går på preparandutbildning vilket kan jämföras med förra årets sju elever och tretton elever år 2014.
Elva elever har antagits till IMPRO-platser, varav fyra flickor och sju pojkar. Förra
året var det totalt sex och året dessförinnan 18.
Antalet nybörjarelever på yrkesintroduktion är 22. Av dessa är 20 pojkar. Hösten
2015 var det totalt 39, 2014 var det totalt 26, 2013 totalt 43 och 2012 var det totalt
42.
Individuella alternativet har 35 elever (44 förra året) varav 20 flickor och 15 pojkar.
Av dessa är 13 inskrivna i klass för elever inom autismspektrumet. De resterande
22 (14 flickor och åtta pojkar) kan jämföras med förra årets 30.
Klassen för elever inom autismspektrumet har 13 elever att jämföra med 14 föregående år. Året dessförinnan var det 11 elever.
Språkintroduktionen har ökat till 171 elever (31 flickor och 140 pojkar) jämfört
med 50 (20 flickor och 30 pojkar) förra året. Dessförinnan var de 25.
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Andelen elever med examensbevis
Andelen elever med examensbevis i den kommunala gymnasieskolan är lägre år 2016 än
2015, men fortfarande högre än 2014. För Wisbygymnasiet totalt har andelen elever med
examensbevis minskat med fem procentenheter mellan 2015 och 2016. Jämfört med genomsnittet för riket hade Wisbygymnasiet som helhet lägre andel elever med examensbevis
under 2014 och 2015. Genomsnittssiffror för riket 2016 saknas.

Man kan ana en ökande trend i andelen med examensbevis på el- och energiprogrammet,
fordons- och transportprogrammet, hotell- och turismprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet samt samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.
Genomsnittlig betygspoäng för elever med examensbevis
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För Wisbygymnasiet totalt har den genomsnittliga betygspoängen (jämförelsetalet) ökat
marginellt 2016 jämfört med 2015 och är i nivå med 2014.
Genomsnittlig betygspoäng för elever
med examensbevis

2014

2015

2016

Wisbygymnasiet

14,7

14,6

14,7

Riket

14,5

14,4

-

Den högsta genomsnittliga betygspoängen finns på humanistiska programmet (16,7) och
naturvetenskapsprogrammet (16,6) och den lägsta på sjöfartsutbildningen (11,8) och VVSoch fastighetsprogrammet (12,2). Rikets totala siffra saknas för 2016, men vid jämförelse av
Wisbygymnasiets genomsnittliga betygspoäng per program för 2016 med rikets genomsnitt
för motsvarande program 2015, är det inga större skillnader.
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Elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesgymnasium
Efter avslutad utbildning och godkända betyg i kurser på ett yrkesprogram får eleven en
yrkesexamen6. Elev som tagit yrkesexamen kan välja att studera vidare inom yrkeshögskolan - en eftergymnasial utbildning. Elever på yrkesprogram har rätt att läsa de kurser som
saknas för att få behörighet till högskola. För de flesta yrkesprogram är de behörighetsgivande kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 6 sammanlagt 300 poäng. Men alla elever tar
inte chansen att läsa behörighetsgivande kurser utan går istället andra kurser där de exempelvis fördjupar sig i något ämne.

Den senaste mätningen visar att andelen elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesprogram är lägre år 2016 än åren 2014 och 2015. Andelen har totalt sjunkit med 22 procentenheter sedan 2014. Den största minskningen skedde mellan år 2014 och 2015. För
Wisbygymnasiet norr har andelen med högskolebehörighet efter avslutat yrkesprogram
sjunkit med 27 procentenheter och för Wisbygymnasiet söder har andelen sjunkit med sex
procentenheter sedan år 2014. Jämfört med riket hade Wisbygymnasiet totalt år 2014 en

6
För yrkesexamen krävs godkända betyg – minst betyget E – i kurserna svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik
1.
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högre andel elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesprogram. Under 2015 var
Wisbygymnasiets och rikets andel desamma. Uppgifter för riket år 2016 saknas.
1.2.2 Gotlands folkhögskola

Deltagarnas upplevelse av folkhögskolan
Gotlands folkhögskola mäter sina deltagares upplevelse av folkhögskolan utifrån statens
syften med utbildningen. Den senaste mätningen våren 2016 visar inte på några större
skillnader i deltagarnas nöjdhet de senaste åren, men resultaten för 2016 är något mer positiva än för 2015. Nöjd studerandeindex har stigit från 71 till 73. 97 procent av de studerande (vilket är sju procent över uppsatt mål7) skulle rekommendera andra att studera på
Gotlands folkhögskola. Nöjd studerandeindex skiljer sig mycket åt mellan programmen.
Mest nöjda är deltagarna på allmänna linjen årskurs 3, foto - projektår, skrivarlinjen,
skolpedagog 1 och vårkursen. Minst nöjda är deltagarna på Ella pop och rock samt filmcrewutbildningen år 1.

1.3 Målområdet ekonomi
Mål (fastställt i koncernstyrkortet8): Budgeterat resultat ska uppgå till minst två procent av
nettokostnaden. Soliditeten ska vara minst 45 procent. Den totala nettokostnadsökningen
ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag. Regionens materiella
tillgångar ska vårdas. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100
procent.

Mål i förvaltningens verksamhetsplan 2016:
 Vår kostnadsutveckling ska vara lägre än kostnadsutvecklingen inom vår kommungrupp – turism- och besöksnäringskommuner.


Nämnden har en buffert vid årets början.



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

Prognosen för helåret 2016 är ett positivt resultat på 4,5 miljoner kronor. Nedan följer
verksamheternas respektive prognos och uppgifter om vad som gjorts för att nå en budget
i balans och det resultatkrav regionfullmäktige beslutade om den 25 april.
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1.3.1 Gymnasieskolan

Wisbygymnasiet norr
Prognosen för Wisbygymnasiet norr helåret 2016 beräknas till ett underskott på 2,8 miljoner kronor. WGN har under senaste åren arbetat mycket med att se över program, inriktningar, personaltäthet, lokaler osv. Samläsning mellan program görs mer än tidigare. Ekonomin är helt beroende av att elevantalet är tillräckligt stort på varje program. Elevminskningar på ett enstaka program påverkar budgeten negativt, samtidigt som personalkostnaden endast kan minskas marginellt och på längre sikt. Det är framför allt två gymnasieprogram som står för underskottet: naturvetenskapsprogrammet (NA) och naturbruksprogrammet (NB) utifrån tidigare antagningsår.
Med anledning av elevprognosen för Wisbygymnasiet norr i juni 2016, både vad det gäller
antagning och avhopp av elever, så planeras ytterligare ekonomiska åtstramningar fr.o.m.
augusti vilket beräknas ge en besparing på ca 750 000 kr:
7

Uppsatta mål i folkhögskolans styrkort.

8

Region Gotlands koncernstyrkort beslutat i regionfullmäktige 2016-06-20
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Generell reducering/besparing av driftbudget för program på tio procent vilket ger
ca 550 000 kronor.

 Beslut att hålla inne delar av tilldelade investeringspengar, ca 200 000 kronor.
I detta återstår det även att beräkna och redovisa språkintroduktion (IMPSR) som är mycket svårt att prognostisera p.g.a. elevväxlingar
Wisbygymnasiet söder
Wisbygymnasiet söder klarar inte en budget i balans prognosen för helåret 2016 är negativ
och beräknas ligga på 300 000 kronor. Elevförluster är den enskilt största posten som försvårar för skolan att hålla budget. Varenda enskild elev har stor betydelse för ekonomin på
varje program. Lärarresursen kan inte minskas för att en elev slutar i en klass. Tjänstefördelningsprocessen genomförs ytterst noggrant för att förhindra ”luft i systemet”. För att
balansera sannolika elevförluster har en överantagning gjorts till samhällsvetenskapsprogrammet läsåret 2016/17 med sex elever.
1.3.2 Kompetenscentrum Gotland

Kompetenscentrum Gotland prognosticerar ett positivt resultat på två miljoner kronor.
Den stora utgiftsposten är lärarlönerna. För att minska kostnaderna krävs att undervisningstiden för lärarna utökas. En utökning av personalen med 0,7 tjänster har varit nödvändig för att möta nya behov med anledning av förändrade förutsättningar vid mottagande av nya elever. Att det funnits vakanta studie- och yrkesvägledartjänster har bidragit
till att minskat personalkostnader, liksom att ingen vikarie tillsattes när chefen för enheten
var tjänstledig under tre månader.
1.3.3 Gotlands folkhögskola

Gotlands folkhögskola prognostiserar ett positivt resultat på 130 000 kronor. Det ekonomiska läget är svårbedömt utifrån att nya studerandegrupper med nyanlända hela tiden tillkommer. Ett par sena återbud från relativt stora grupper under sommarterminen har också
bidragit till ökad osäkerhet.

1.4 Målområdet medarbetare/attraktiv arbetsgivare
Mål (fastställt i koncernstyrkortet9): Medarbetarna har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling, om ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna, om medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag samt om arbetsmiljön
ger förutsättningar för medarbetare att bibehålla god hälsa.
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Mål i förvaltningens verksamhetsplan 2016:


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-medarbetarindex ska vara minst i nivå med
Region Gotland samt ha högre värde än året innan.



Sjuktalen ska minska – jämför över tid.

Målområdet följs upp genom resultatet i bl.a. medarbetarenkäten och statistik för sjuktal.
Antalet anställda och sjuktal redovisa under punkterna 6; sjukfrånvaro och 7: antal anställda. Inga medarbetarundersökningar genomförts sedan Region Gotlands medarbetaren9

Region Gotlands koncernstyrkort beslutat i regionfullmäktige 2016-06-20
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kät hösten 2015. Nedan redovisas tendenser som kan ses utifrån aktuella verksamhetsrapporter från rektor/enhetschef.
1.4.1 Personalflöden och rekryteringar

Rekrytering av rektor för Wisbygymnasiet söder lades ned under våren i samband med att
rektor för Wisbygymnasiet norr valde att avsluta sin tjänst. En rekrytering av rektor för en
samlad gymnasieskola planeras istället. Personalflödet har varit relativt stabilt vid Kompetenscentrum Gotland. Där ska en rektor för vuxenutbildningen rekryteras.
Flera rekryteringsförsök har genomförts av studie- och yrkesvägledare, men med mycket
sparsamt resultat. Nu söks lösningar med obehörig personal. För att säkra lösningen med
obehörig personal planeras en lokal utbildning kring det mest angelägna inom kompetensområdet. Medarbetare som antingen har för avsikt att gå kompletteringsutbildningen till
studie- och yrkesvägledare eller som redan är studerande på utbildningen eftersöks också.
Arbetssättet löser problem på både kort och lång sikt.
1.4.2 Legitimationer

Inom gymnasieskolan är drygt 93 procent av lärarna legitimerade. Av 138 lärare är 108 legitimerade och behöriga i sina ämnen. Viss begränsad tillgång av legitimerad personal inom
bl.a. svenska som andraspråk (SvA) och naturkunskap finns på gymnasiet. Sammantaget är
24 av 26 lärare legitimerade och 23 av 26 behöriga i sina ämnen inom kommunala vuxenutbildningen.
1.4.3 Kompetensutveckling

Två gymnasielärare deltog i Lärarlyftet vårterminen 2016 och fortsätter under höstterminen. Ytterligare två tillkommer till höstens utbildning. En rektor på gymnasiet avslutade sin
rektorsutbildning vid vårterminens slut och ytterligare en gymnasierektor går den statliga
rektorsutbildningen. En stor del av kompetensutvecklingen på gymnasiet och inom vuxenutbildningen sker inom det kollegiala lärandet.
1.4.4 Arbetsmiljö

Rektorerna upplever att de allt mindre kan fokusera på sitt pedagogiska ledarskap och allt
mer får hantera frågor som är av administrativ karaktär och handlar om lokaler, omlokalisering av utbildningar, inspektioner av Arbetsmiljöverket, miljö- och hälsoskydd osv.
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Medarbetare upplever att de inte hinner med sina arbetsuppgifter på ordinarie arbetstid.
Stoppaket/besparingar påverkar lärarnas vardag mycket: möjligheten till kompetensutveckling inom sitt ämne/område, vikariesituationen, trivsel etc. Att färre elever väljer till vissa
gymnasieprogram har gett viss personalrotation och övertalighet. Förtätningen av lokalutnyttjandet upplevs bra ur effektivitetssynpunkt, men det innebär också att det blir låsningar
om någon aktivitet som inte följer det ordinarie schemat ska genomföras.
Flertalet lärare vid Komptenscentrum Gotland (vuxenutbildningen) har uttryckt sitt missnöje över att lönerevisionen som under året endast gav 1,3 procent. I kombination med att
vuxenutbildningen inte omfattas av lärarlönelyftet ses detta som ett allvarligt problem inför
framtida rekryteringar av lärare till Kompetenscentrum Gotland. Detta är faktorer som
påverkar möjligheten att vara en attraktiv arbetsgivare. Den faktor som bedöms påverka
arbetsmiljön på Kompetenscentrum Gotland mest negativt är sjukskrivningar, eftersom det
har i många fall varit svårt att hitta behöriga vikarier. Personalen inom integrationsenheten
har haft en mycket tuff och ansträngd arbetssituation med många olika arbetsuppgifter.
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Mer om detta kan läsas under avsnittet Väsentliga händelser och rubriken Mottagandet av nyanlända.

2. Väsentliga händelser
2.1 Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet

Det systematiska kvalitetsarbetet har under årets första halvår vidareutvecklats. Nya rutiner
införts som innebär att kvalitets- och utvecklingsavdelningen två gånger per år levererar ett
antal resultatsammanställningar till rektorer och chef för vuxenutbildningen. Utifrån dessa
underlag tar sedan rektor/chef tillsammans med sina medarbetare fram analys- och åtgärdsrapporter som ska innehålla en analys av resultaten, beskriva verksamheternas utveckling
gentemot de nationella målen samt de uppsatta målen i förvaltningens verksamhetsplan. I
slutet av vårterminen levererar sedan enheterna en statusrapport baserad på de planerade
åtgärderna. . I gymnasieskolan pågår ett arbete med att utveckla uppföljningen och det systematiska kvalitetsarbetet kring introduktionsprogrammen. Det finns även fokus på att förbättra
resultatredovisning och analys inom vuxenutbildningen och Sfi. Detta gäller särskilt distansutbildningar och upphandlade yrkesutbildningar.
2.2 Skola och arbetsliv

Under våren startade den första delen av en processutbildning på temat skola-arbetsliv för
ett femtiotal gotländska studie- och yrkesvägledare, lärare och rektorer. Utbildningen är en
del av en nationell satsning på att kvalitetssäkra studie- och yrkesvägledningen i landets
skolor så att elever kan göra väl underbyggda studie- och yrkesval, att avhoppen i gymnasiet
minskar men även att utveckla samarbete mellan skola och arbetsliv. Ytterligare en utbildningsdag genomförs i oktober. Vid tre tillfällen där emellan får gruppen som utbildas stöd
av professionella processledare från Karlstads universitet. Vid utbildningsdagen i höst
kommer även det lokala arbetslivet att medverka.
Inom studie- och yrkesvägledningen pågår ett utvecklingsarbete med att kvalitetssäkra studie- och yrkesvägledningen från förskoleklass till årskurs 9, inte minst ur likvärdighetssynpunkt. Bland annat har en arbetsplan med beskrivning av ansvarsfördelningen och en
checklista processats för att hela skolan ska kunna vara med och ta sitt ansvar för att bidra i
vägledningsarbetet. I undervisningen kan delar av kursplaners och ämnesplaners centrala
innehåll kopplas till elevens framtida studie- och yrkesval.
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2.3 Öppna jämförelser av gymnasieskolan 2016

I rapporten Öppna jämförelser gymnasieskola 2016, som kom i september, jämför Sveriges
Kommuner och Landsting resultaten mellan kommunerna10. Den förra undersökningen
gjordes 201411. Årets rapport beskriver gymnasieskolans resultat läsåret 2014/15 – statistik
som redan är känd av nämnden. Gotland uppvisar på många områden ett medelvärde, men
sticker ut på ett positivt sätt i jämförelserna på kommunnivå när det gäller den genomsnittliga betygspoängen för gymnasieelever med examen eller studiebevis. Där rankas Gotland
på plats 64 av 290 kommuner. Jämför man utifrån kommunala skolor rankas Gotland som
nummer 49. Detta är en stadig trend. Sämre utfall och röda värden uppvisas när det gäller
andelen ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd
gymnasieutbildning. stadig trend: Gotland som kommun rankas som nummer 256. Ser man
enbart till kommunala skolors resultat rankas Gotland som nummer 198. Beträffande andelen ungdomar som studerar på högskola/universitet två år efter fullföljd gymnasieutbild10

Temat i årets rapport är nyanlända elever.

11

Ranking saknas.
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ning hamnar Gotland som kommunen på plats 234. Ser man enbart till kommunala skolor
är Gotland på plats 174. Rött värde blir det även för en avvikande standardkostnad för
gymnasieutbildningen som är 20,6 procent högre.
2.4 Utvecklingsarbete inom gymnasieskolan

Ett utvecklingsarbete har pågått i gymnasieskolan under året med fokus på likvärdighet och
inkluderande undervisning där man identifierat arbetet med överlämningen från grundskolan och uppföljningen av elever under hela gymnasietiden som viktiga områden att förbättra. T.ex. förtydligande av specialpedagogernas uppdrag kopplat till det stödet till både
elever och pedagoger, kartläggning av elevers studiesituation, höja kompetensen hos pedagogerna när det gäller olika funktionsnedsättningar och svårigheter hos elever och att möta
högpresterande elever.
2.5 Strategisk lokalplanering

Arbetet med strategisk lokalplanering omfattande både barn- och utbildningsnämndens
och GVN:s verksamheter pågår. Detta som ett led att bygga ekonomiskt bärkraftiga skolenheter med högt resursutnyttjande och flexibel lokalanvändning. Uppsägningen av lokalerna på Norra Hansegatan, där Wisbygymnasiet norr bedrivit utbildning, är inte gjord då
det finns planer på att etablera en ny grundskola i dessa lokaler. Projektet med återflytten
till Sävehuset har inletts. Bygget är dock försenat och beräknad inflyttning sker i vecka 9
2017 – efter sportlovet. Detta innebär ett problem bl.a. för eleverna på språkintroduktion
som behöver lokaler i glappet mellan att evakueringspaviljonerna försvinner och inflyttningen i nya Sävehuset.
2.6 Invigning av Sävehusets aula

I maj invigdes nya Sävehusets aula. Det innebär att Wisbygymnasiet fått tillbaka en mycket
saknad stor samlingslokal som varit borta under två läsår sedan ombyggnationen av huset
började. Aulan rymmer 550 sittande personer. Dagtid är aulan i första hand vikt för Wisbygymnasiets aktiviteter, såsom provskrivningar, föreläsningar och större sammankomster i
anslutning till undervisning och personalaktiviteter. Nya Sävehuset kommer att inrymma
stora delar av gymnasieskolans verksamhet, men också Kulturskolan på Gotland som flyttar in och får specialutformade lokaler. Den nyrenoverade aulan öppnar även upp möjligheter för de fria kulturverksamheterna.
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2.7 Förstelärare – karriärtjänster

Under början av hösten tillsattes en ny omgång förstelärare - totalt 72 varav elva inom
gymnasieskolan (sju på Wisbygymnasiet söder och fyra på Wisbygymnasiet norr) samt tre
inom vuxenutbildningen. Uppdragen för dessa har formulerats utifrån verksamheternas
behov och syftet är att sprida resultatet av förstelärarnas insatser inom hela förvaltningen,
bl.a. genom att skapa gemensamma forum för lärandet. Uppdragens längd varierar mellan
ett och två år. Region Gotland som skolhuvudman får statsbidrag från Skolverket på drygt
6,5 miljoner kronor för att kunna täcka de ökade lönekostnaderna för tjänsterna, som innebär ett lönelyft för varje förstelärare med 5000 kronor per månad. Läs mer under rubriken
Förväntad utveckling.
2.8 Lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet är ett statsbidrag som ger skolhuvudmannen möjlighet att höja lönerna för
särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger/lärare i fritidshem. Syftet
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med bidraget är att höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i
skolan. I maj meddelade Skolverket att Gotland får drygt 13,8 miljoner kronor till detta
ändamål. Höjningen ska i genomsnitt ge mellan 2 500 och 3 500 kronor mer i månadslön.
Förvaltningen har arbetat med att tydliggöra kriterierna för att en lärare ska kunna få ta del
av lärarlyft, så att den ökade lönen uppfattas som ”rätt” både för de lärare som får lärarlönelyft och inte minst för dem som inte får. Maximalt 329 medarbetare i förvaltningen kan
få löneökningen, som enligt regeringens direktiv ska ses som en stadigvarande löneökning.
Noteras kan att UAF väljer att ge löneökningen för ett läsår i taget, i avvaktan på en garanterad långsiktig finansiering. Läs mer under rubriken Förväntad utveckling.
2.9 Studiemotiverande folkhögskoleutbildning

Folkhögskolan fick under våren anslag beviljat till extra utbildningsplatser. 567 800 kronor
ur det riktade ramtillskottet kallat vuxenmiljonen till tio utbildningsplatser vid allmänna
linjen på Gotlands folkhögskola riktade till arbetslösa ungdomar: så kallad studiemotiverande folkhögskoleutbildning. Detta för att klara behoven av utbildningsplatser under 2016.
2.10 Utökning av folkhögskolans utbildningar

Nämnden har under våren sagt ja till att utöka folkhögskolans utbildningsutbud med SFI undervisning i svenska för invandrare (två enheter), allmän linje bas – årskurs 3, ny utbildning, specialpedagogisk linje 2 år, ny profil mot internationella möten – inriktad mot migration och asylmottagande.
2.11 Yrkeshögskola

Flera yrkeshögskoleutbildningar pågår. En tvåårig yrkeshögskoleutbildning startade i egen
regi den 22 augusti: drift- och anläggningstekniker, med 21 antagna till 19 platser. Ytterligare en tvåårig omgång av köksmästarutbildningen startar i höst, förutsatt att behöriga sökande finns. Utbildningens huvudman är Campus Nyköping. Yrkeshögskoleutbildningen
till medicinsk sekreterare som också startade hösten 2016, i samarbete med Lernia Östersund.
2.12 Mottagandet av nyanlända

Integrationsenheten har haft fokus på att få till en fungerande organisation som kan hantera skolplacering och inskrivning i förskola, skola och gymnasiets språkintroduktion. Enheten brottas med ett uppdrag som vuxit och blivit mer otydligt sedan starten 1 januari
2015. Det har gjort att många frågor som kan kopplas till nyanlända, flyktingar/asylsökande
och integration hanterats av medarbetarna. Detta samtidigt som antalet människor på flykt i
världen ökat dramatiskt.
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2.13 Språkintroduktion på gymnasiet

På Gotland fanns det 175 elever inskrivna på introduktionsprogrammet språkintroduktion
(IMPSR) i juni 2016. Eleverna kommer från ett femtontal länder. Flest kommer ifrån Afghanistan, Iran, Syrien och Somalia. I och med att tillgången till lokaler är begränsad och att
gymnasieorganisationens flexibilitet är minimal har det varit mycket svårt att organisera
undervisningen på ett bra sätt. Detta med anledning av stort och relativt snabbt inflöde av
elever. Utifrån de förutsättningar som funnits har medarbetare gjort ett gott arbete. Inför
2016/17 fanns större förberedelse och förbättrad organisation av IMSPR-elevernas undervisningstid än föregående läsår. Fram till februari 2017 är tillgången till lokaler för IMPSR
under kontroll. Därefter försvinner de tillfälligt förhyrda evakueringspaviljongerna på Solrosenområdet i samband med nya Sävehuset tas i bruk. Då behövs andra lösningar för
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IMSPR. Alternativa lösningar diskuteras, bland annat fastigheten Hackspetten i norra
Visby.
2.14 Kvalitetsgranskning av språkintroduktionen

Skolinspektionen kvalitetsgranskade under våren språkintroduktions-utbildningen i 42 skolenheter i hela landet. Bland annat på Wisbygymnasiet. Syftet har varit att ta reda på om
elevernas utbildningsbehov tillgodoses och om eleverna som går på språkintroduktion får
stöd och vägledning under sin utbildning och inför fortsatta studier och yrkesliv. Elever,
personal, rektor och representanter för huvudmannen har intervjuats. I rapporten var Skolinspektionens bedömning att utbildningen inte i alla delar är flexibelt utformad och anpassad efter elevernas skiftande förkunskaper och utbildningsbehov. Skolinspektionen pekar
på att det finns förbättringsområden. T.ex. kartläggning av elevernas förkunskaper, validering av tidigare betyg, elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Huvudmannen
ska senast i oktober komma in med en uppföljningsbar planering kring utpekade förbättringsområden till Skolinspektionen och senast i april 2017 redovisa vilka åtgärder som vidtagits utifrån de utvecklingsområden myndigheten identifierat.
2.15 Nyanländas lärande

Nämnden har tecknat överenskommelser med Skolverket om deltagande i pilotprojekt och
samarbete kring riktade insatser för nyanlända elevers skolgång. Syftet är att stärka huvudmännens förmåga att på kort och lång sikt erbjuda nyanlända elever i grundskola och gymnasium en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Målet är att förbättra förutsättningarna
för goda kunskapsresultat för denna elevgrupp. Samarbetet mellan Skolverket och Region
Gotland kommer att pågå under drygt tre terminer. En nulägesanalys har tagits fram och
Skolverket hjälper till att ringa in de utmaningarna Gotland har, att sätta ord på utvecklingsbehoven och komma fram till insatser i en åtgärdsplan. Skolverket kommer därefter att
fatta beslut om vilka insatser som myndigheten kan stödja. Insatserna ska pågå under 1,5 år.
De kommuner som valts ut att bli pilotkommuner har tagit emot många nyanlända på kort
tid samtidigt som mottagandet är en ny situation för kommunen. Gotland är en av de tjugo
utvalda pilotkommuner som Skolverket vill samarbeta med.
Sommarskola
Sommarskola har hållits för elever på gymnasiets språkintroduktion med hjälp av statsbidrag. Endast elva av 20 utbildningsplatser besattes. Inanmälda elever dök inte ut. Vanligtvis
studerar eleven under två veckor i sommarskolan. Processen kring sommarskola ska utvärderas för att hitta områden att förbättra.
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3. Förväntad utveckling
GVN beslutade inför läsåret 2016/17 att ytterligare minska antalet gymnasieutbildningar på
inriktningsnivå och en effektivare förvaltningsledning12 (en besparing på 3,5 miljoner kronor redan 2016) vilket förväntas ge kostnadsminskningar även 2017 och framåt.
Strategin för att hantera de kommande besparingarna perioden 2017-2019 ska därför ha
fokus på att:
 öka samverkan mellan nämndens verksamheter och med andra nämnders verksamheter så att än fler når en gymnasieexamen

12

Sammanslagningen av två förvaltningar till en.

GVN 2016-09-23
15 av 48

12 (19)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden









Bilaga ärende 3

Delårsrapport 2/2016

förtydliga roller och ansvar inom Region Gotland avseende främst arbetsmarknadsfrågor och integration av nyanlända för att än bättre kunna fokusera verksamheterna inom dessa enheter
effektivisera inom respektive gymnasieprogram
se över ledningsorganisationen inom Wisbygymnasiet i syfte att samla skolan och
tydliggöra styrningen
förbättra det systematiska kvalitetsarbetet för en ökad inre effektivitet och förbättrade resultat
se över ekonomistyrningen och kostnadsfördelningen inom verksamheterna
i samband med inflyttningen i nya Sävehuset ökar möjligheterna till effektivare lokalutnyttjande och ökad samverkan
dra fördel av regeringens beslut om ett näringslivspaket till Gotland på 100 miljoner, vilket ger möjligheter för att utreda bl.a. teknikcollege

Samverkan mellan BUN och GVN har förbättrats genom bildandet av den gemensamma
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Än mer samverkan kommer att uppstå framåt
vilket ger förutsättningar för en effektivare verksamhet.
Besparingen för år 2017 kommer att hanteras. Förvaltningen föreslår att besparingen för
2018 sätts till fyra miljoner kronor och för 2019 till sex miljoner kronor. Detta ger GVN en
sammanlagd besparing på 14 miljoner kronor för perioden 2017-2019.
3.1 Integrationsarbetet på Gotland

Ansvaret för flyktingmottagandet, inklusive övergripande samordning, överfördes den 1
april 2015 från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, med undantag
för mottagandet av ensamkommande barn samt myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen. Utgångspunkten för mottagnings och etableringsarbetet har varit samverkan och samarbete samt att hitta olika och flexibla lösningar. Integrationsenhetens uppdrag har under
2016 utökats med ett samlat mottagande och inskrivning av barn och ungdomar i förskola,
skola och gymnasium.
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2016 har hittills 77 personer anvisats boende på Gotland. Den totala volymen som anvisats
till Gotland för 2016 är 192 personer. Ett gott samarbete finns mellan kontaktperson på
Arbetsförmedlingens bosättningsenhet och Integrationsenheten. I september 2016 stänger
flera av Migrationsverkets asylboenden på Gotland, vilket kommer att påverka möjligheterna att anvisa bostäder då flera kan antas bli så kallat egenbosatta personer - vilka inte ingår i
de volymer som Region Gotland är ålagda att anvisa boenden till vid eventuella uppehållstillstånd.
Utbildningsverksamheterna har en viktig roll i integrationsarbetet på Gotland. Under det
gångna året har de olika skolformerna framgångsrikt löst uppdraget att på kort tid ta emot
ett stort antal nyanlända och asylsökande barn och ungdomar i verksamheterna. I april antog nämnden en strategi för integrationsarbetet i skolan samt arbetet med att få fler nyanlända behöriga till ett nationellt gymnasieprogram, eller på annat sätt nå motsvarande utbildningsnivå behörighet till, och kunna fullfölja sin gymnasieutbildning. Ett antal åtgärder
har pekats ut13. Bl.a. poängteras samarbete med Skolverket, där Gotland är pilotkommun
kring nyanländas lärande. Utveckling av språkintroduktionsprogrammet är en annan viktig
13
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åtgärd. Det finns även ett försteläraruppdrag från hösten 2016 med fokus på att utveckla
undervisningen av nyanlända elever.
Utmaningen framåt är att skapa goda förutsättningar för en lyckosam skolgång och etablering i det gotländska samhället för varje individ. Att strategier finns för integrationsarbetet
är viktigt, men en hållbar och långsiktig planering är även avgörande för integrationsarbetet
på Gotland. Ett långsiktigt integrationstänkande riskerar tyvärr att slås sönder av Migrationsverket komplexa processer med exempelvis upphandling av asylboenden. Det är även
viktigt att framhålla att ett samlat regionalt koncerntänk i integrationsarbetet kommer att
vara en framgångsfaktor, trots att Region Gotland lever under knappa ekonomiska förhållanden.
3.2 Nationell IT-strategi för gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Skolverket har lämnat förslag på en ny nationell IT-strategi för skolväsendet som omfattar
även gymnasieskolan och vuxenutbildningen och förväntas gälla från 2017. För gymnasiet
vill Skolverket bl.a. se över möjligheten att göra programmering tillgängligt i fler gymnasieprogram. Förändrade läroplaner förväntas utifrån detta. En rapport har tagits fram som
beskriver läget utifrån den tidigare fastlagda digitaliseringsstrategin för utbildningsområdet i
Regional Digital Agenda Gotland. Förvaltningen bedömer att Gotland har kommit lika
långt i digitaliseringen av skolan som riket i sin helhet. De beslutade utvecklingsinsatser
som genomförts stämmer väl med Skolverkets förslag. För Gotland kommer en antagen
nationell strategi att betyda att ännu större satsningar behöver göras på att kompetensutveckla lärare och elever behöver ha personligt digitalt verktyg i lägre åldrar.
3.3 Förstudie om teknikcollege inom ramen för utvecklingspaket

GVN beslutade 2015-12-17 att ge utbildningschefen i uppdrag att utreda förutsättningarna
för att anordna Teknikcollege på Gotland.
Teknikcollege finns i 26 regioner och dessa erbjuder tekniskt och industriellt inriktade utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i samarbete med näringslivet. Tanken
bakom teknikcollege är att de ska bidra till att säkra teknik- och industriföretags behov av
kvalificerad arbetskraft.
Peter Larsson har parallellt med detta haft regeringens uppdrag14 att utreda och lämna förslag på hur det gotländska näringslivet ska kunna stärkas genom olika typer av insatser. I
den rapport som presenterades 2016-06-20 ”Hållbara Gotland” föreslås olika arenor för
utveckling där kompetens och kunskap står i centrum. Ett av de konkreta förslagen är att
ett teknikcollege etableras på Gotland. Som ett första steg görs under hösten 2016 förstudier, som grund för vilka insatser som sedan ska prioriteras att genomföras i perioden
2017-2019. Frågan om teknikcollege hanteras vidare inom ramen för förstudierna och den
regionala kompetensplattformen.
Ärendenr RS GVN 2016/6 Datum 2016-09-23

3.4 Yrkeshögskola

Inför 2017 har Region Gotland ansökt till Myndigheten för yrkeshögskolan om att få starta
ytterligare yrkeshögskoleutbildningar. Tillsammans med Nynäshamns Kompetenscentrum
(NKC): bryggeritekniker, studiehandledare modersmål och specialpedagogik (partners är
Södertörn), bygglovshandläggare/byggnadsinspektör (partners är Södertörn och övriga
14

Ett utvecklingspaket på 100 miljoner kronor är att utveckla det gotländska näringslivet. Detta som kompensation för de begränsningar som nya Natura 2000-områden innebar för stenindustrin.
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kommuner i Stockholms län) samt upplevelseledare för hållbar besöksnäring (partners är
Södertälje).
3.5 Gotlands folkhögskola

Folkhögskolan ser ett fortsatt gott söktryck och efterfrågan på de olika utbildningarna.
Fördelningen med ca 50 procent sökande från fastlandet håller i sig och beräknas göra så
också under 2017. Gruppen av nyanlända bedöms vara fortsatt stor under 2017 och folkhögskolan räknar med en ökning av antalet. Till folkhögskolans behörighetsgivande utbildningar är efterfrågan stor men förkunskaperna hos de sökande från tidigare blir allt sämre.
En märkbart försämrad funktion inom denna målgrupp gäller den sociala kompetensen
och folkhögskolan har därför tvingats utöka bemanningen med socialpedagoger vilket är
kostnadskrävande. När det gäller ekonomin för 2017 finns det en del orosmoln. De ofinansierade hyreskostnaderna för kustateljén i Fårösund fr.o.m. årsskiftet är ett exempel. Gotlands filmfond har hittills delfinansierat hyran för kustateljén med 500 000 kronor som en
av deltagarna i projektet Filmkluster Fårösund 2014-2016. Sammantaget så finns det inför
2017 behov av att hitta besparingar och nerdragningar.
3.6 Konsekvenser av lärarlönelyftet och karriärtjänster

Statens satsningar på lärarlönelyftet påverkar lönestrukturen ytterligare och kan kräva särskilda satsningar på skolledares löner för att behålla rekryteringskraften. Även förstelärarsatsningen är lönedrivande. Sammantaget kan effekterna av ovanstående statliga satsningar
ge en löneökning för en enskild lärare motsvarande 7 500 kronor per månad. Detta ger
lönenivåer som både kan tangera och överskrida aktuella lönenivåer för skolledare. Skolledarna är en nyckelkategori för ledningen av det pedagogiska arbetet och tillhör redan idag
gruppen svårrekryterad kompetens. Det finns en farhåga i att denna utvecklig av lönebilden
kommer att försvåra rekryteringsförutsättningarna för skolledare ytterligare. Ur ett arbetsgivarperspektiv är det också problematiskt att lärare inom vuxenutbildning och folkbildning
är exkluderade i statens finansiering av lärarlönelyftet. UAF har heller ingen möjlighet att
inrätta karriärtjänster i form av förstelärare inom folkhögskolan, då vi saknar finansiering
även för detta.

4. Beskrivning av investeringsverksamheten inklusive investeringsprognos
Investeringar-investeringsprognos
Projekt-Namn

Ärendenr RS GVN 2016/6 Datum 2016-09-23

24500 (24513) IT-kringutrustning

Budget Utfall

Resultat Prognos Resultat Kompl.perioden
budget 17

925

72

894

325

600

24501 Återanskaffning

2 370

620

1 750

2 000

370

24508 Bygginv/verksamhetsanp

1 325

230

1 095

1 325

0

24511 Inventarier Sävehuset

5 000

395

4 605

500

4 500

24512 lärplattor mottagande

0

1 214

-1 214

600

-600

9 620

2 532

7 088

4 750

4 870

Totaler

4 500
4 500

IT-kringutrustning (nr: 24500) beräknas lämna ett överskott på 600 000 kronor, kompletteringsbudget tillstyrktes med motsvarande belopp för att delfinansiera posten lärplattor mottagande. Återanskaffning (nr: 24501) avser lärverktyg i form av läromedel, inventarier och
annan utrustning, större inköp kommer att göras under den senare delen av hösten och
medlen beräknas att i stort att gå åt. Bygginvesteringar (nr: 24508) beräknas gå åt då de
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avser receptionsbyggnad på Kompetenscentrum Gotland samt anpassning av lokaler som
har bäring på utflytten från området Hackspetten samt flytt av byggprogrammets anläggningsfordon. För inventarier (nr: 24511)till det nya skolhuset – Sävehuset – kommer inte
budget att förbrukas under år 2016 utan nämnden kommer att begära kompletteringsbudget för överskjutande belopp, här räknat på ett resultat om 4,5 miljoner kronor. Nämnden
har hos regionstyrelsen ansökt om ytterligare 600 000 kronor i investeringsbudget för inköpet av lärplattor (nr: 24512) till introduktionsprogrammets språkintroduktion, begäran
kommer att hanteras hos Regionstyrelsens arbetsutskott den 27 september. Nämnden räknar med att de återsökta statsbidragen som i år inkommer för asyl skall 600 000 kronor
utav dessa periodiseras över till år 2016 för att täcka de framtida kapitalkostnader som uppstår för investeringen som gjorts i år.
Konsekvenser av investeringsstoppet 2016-2017

Regionfullmäktiges beslutade den 25 april om ett investeringsstopp. Konsekvenser av investeringsstoppet är att renoveringen av Gotlands folkhögskolas internatboende Nygårds inte
blir av under 2016. En total investeringskostnad på 15 miljoner kronor under två år.

5. Ekonomisk uppföljning och prognos
Prognosen för helåret 2016 är ett positivt resultat på 4,5 miljoner kronor. Prognosen har
försämrats med 2,4 miljoner kronor jämfört med tidigare lämnad prognos. Det försämrade
resultatet beror till stora delar på ökade elevvolymer hos den fristående gymnasieskolan i
den egna kommunen, vilket innebär att utbetalningarna ökar mer än lagd budget. Gymnasieskolan prognostiserar ett samlat underskott på cirka -3,1 miljoner kronor. Den interkommunala ersättningen och utbetalningarna till fristående gymnasieskola redovisar tillsammans ett underskott på -4,1 miljoner kronor. Gymnasiechefen inklusive IT och försörjning redovisar även ett negativt resultat på -2,4 miljoner kronor. Prognosen för gymnasiechefen inkluderar obudgeterade kostnader för utflyttning ur lokaler på Wisbygymnasiet
norr och inflyttning till gymnasieskolans nya skolhus på Solrosenområdet, Sävehuset.
Det som väger upp balansen och slutligen generar ett överskott för nämnden är Kompetenscentrum Gotland med ett positivt resultat på två miljoner kronor, rese- och inackorderingsersättning 150 000 kronor och politikerorganisation med 100 000 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.
5.1 Resultatrapport per den 31 augusti 2016
Resultatrapport
Intäkter

Utfall

Resultat

Prognos

-129 629

-141 761

12 132

14 074

115 334

118 134

-2 800

-4 205

39 964

40 490

-526

-789

161 091

154 288

6 803

-4 540

Summa
186 760
171 151
Exklusive kommunbidrag och semesterlöneskuldförändring,
belopp i tabellen avser tkr.

15 609

4 540

Personalkostnader
Ärendenr RS GVN 2016/6 Datum 2016-09-23

Budget

Lokalkostnader
Övriga kostnader
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5.2 Resultatrapport per den 31 augusti 2015
Resultatrapport
Intäkter

Budget

Utfall

Resultat

Bokslut*

-131 730

-131 056

-673

-91

113 815

117 282

-3 467

-2 663

40 617

41 002

-385

-141

168 338

152 351

15 987

10 036

Summa
191 039
179 578
11 461
*
Bokslut exklusive semesterlöneskuld 775 tkr samt kommunbidrag, belopp i tabellen avser tkr.

7 141

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader

Ovanstående tabeller visar periodens omslutning januari-maj för åren 2016 och 2015. Nettokostnaden minskar för perioden med 8,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 4,7 procent. I
jämförelse mellan åren ökar periodens resultat från 11,5 miljoner kronor till 15,6 miljoner
kronor.
5.3 Jämförelse mellan resultatrapport år 2016 och år 2015
5.3.1 Intäkter

Ett högre utfall på intäkterna för år 2016 på 10,7 miljoner kronor har sin förklaring i ökade
statsbidrag från bland annat Skolverket gällande yrkesvux, trainee och lärling samt Migrationsverket avseende mottagande av asyl och nyanlända. Även medel för olika projekt inom
integration som exempelvis ”Hej Gotland”, ”Underlätta bosättning” med flera. I augusti
månad år 2015 gjordes en stor periodisering ut till gymnasieskolorna avseende måltider,
anledning var att skolorna inte hade budget för detta men de hade kostnadsutfallet, det
periodiserade beloppet var på 5,5 miljoner kronor. Om hänsyn tas till detta hade utfallet på
intäkterna i en jämförelse mellan åren varit än högre.
5.3.2 Personalkostnader

Utfallet beträffande personalkostnaderna för perioden har år 2016 ökat med 852 000 kronor i jämförelse med samma period år 2015. För en korrekt jämförelse bör hänsyn tas till
löneuppräkningen för åren, uppskattningsvis ligger löneförändringar med till ett värde på
två miljoner 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.
5.3.3 Lokalkostnader

Ärendenr RS GVN 2016/6 Datum 2016-09-23

För perioden är lokalkostnaderna lägre, 512 000 kronor, vilket förklaras av sänkta interna
hyreskostnader drygt 500 000 kronor per år samt stabens (tidigare gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen) 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.
5.3.4 Övriga kostnader

Utfallet för perioden är högre i jämförelse med föregående år. Det högre utfallet är 1,9 miljoner kronor för perioden, häri ingår ökad ersättning till fristående skola i den egna kommunen med 3,6 miljoner kronor, avser fler elever, samt retroaktiv ersättning till fristående
gymnasieskola i annan kommun avseende kompensation för underskott åren 2010-2012 på
två miljoner kronor.
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5.3.5 Elevvolymer språkintroduktion 2015 till 2016

Aug

Jul

Jun

Maj

Apr

Mar

Feb

Jan

Dec

Nov

Okt

Sept

Aug

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Elevutvecklingen på gymnasiets språkintroduktion har under ett år gått från 40 elever till
dagens 160 elever.

6. Sjukfrånvaro

UAF
GVN

Sep 2014

Sep 2015

Juli 2016

2,66 %

3,56 %

4,06 %
3,24 %

Senaste 12
mån (per juli
2016)
6,05 %
4,74 %

Trenden med en ökande sjukfrånvaro inom förvaltningen fortsätter, men med en naturlig
minskning under sommaren då många medarbetare har ledigt. Även på riksnivå fortsätter
sjukskrivningarna att öka. Enligt Läkartidningen nr: 36-37/2016 är det psykiska orsaker som
utgör den vanligaste sjukdomsorsaken och det är kvinnornas sjukfrånvaro som ökar snabbast. Stress anses som en viktig orsak i sammanhanget. ”Stress” innebär en överbelastning i
hjärnan av olika sinnesintryck eller mentala stressorer och är med andra ord inte synonymt
med ett arbete som har ett pressat arbetsschema och som upplevs som jäktigt. Vi saknar
idag kunskaper om den generella bilden också gäller den ökande sjukfrånvaron inom UAF.

Ärendenr RS GVN 2016/6 Datum 2016-09-23

För att skaffa kunskaper om orsaker till sjukfrånvaron inom UAF och därigenom definiera
behov av åtgärder, både på individnivå (kort sikt) och på strukturell nivå (längre sikt), gav
förvaltningen under vintern 2016 i uppdrag åt serviceförvaltningens HR-avdelning att under 2016 genomföra uppföljningar av sjukfrånvaron med varje ansvarig chef. Uppföljningen skulle gälla samtliga medarbetare som har haft sjukfrånvaro under en definierad period. I
uppdraget till SF ingick även en kartläggning av aktiviteter inom området för det systematiska arbetsmiljöarbetet, i syfte att definiera förbättringsområden men också som ett sätt att
stärka kompetensen hos chefskåren inom arbetsmiljöområdet. Av olika skäl påbörjades inte
detta arbete under våren, men kommer att påbörjas i begränsad omfattning under hösten
2016, då utifrån en prioritering av motsvarande behov inom hela Region Gotland. Inom
UAF kommer förskolans verksamhetsområde, som har det högsta sjuktalet inom UAF, att
prioriteras.
Ett ytterligare led i ett systematiskt arbete för att hitta orsaker till sjukfrånvaro, kopplat till
den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), är att ytterligare ett antal frågeområden lagts till i den regiongemensamma mallen för medarbetarsamtal, som börjar tillämpas under hösten 2016.
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7. Antal anställda
Hela UAF har minskat antalet anställda (tills vidare och visstid) med 102 personer från
november 2015 till juli 2016 (utifrån en sammantagen beräkning av antalet anställda inom
barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
(2015). Statistikunderlag för närmare analys på förvaltningsnivå av vilka yrkeskategorier
minskningen består av har inte gått att få fram till denna redovisning.
Nov 2014
UAF, antal
UAF, årsarbetare
GVN, antal
GVN, årsarbetare
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Nov 2015

1 752
1 679,6
305
293

Jimmy Söderström
Ekonomichef
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Nov 2014

Nov 2015

Juli 2016

Diff, nov
2015 juli 2016

1 915
1 831,8

1 813
1 741,2

-102
-90,6

325
310,8

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

FEBR
521

AVD OCH SKOLFORMER

-829

150

-360

540

-190

0

50

50

50

100

-

-

-

-

Ordförande
Gymnasiechef/vuxchef

DELÅR 1 APRIL
7 240
6 730

MAJ
6 965

DELÅR 2 SEPT OKT
4 540
0
0

471

200

-110

-110

-720

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-300

-300

-500

-600

-700

Kompetenscentrum Gotland

0

1 000

1 000

Folkhögskolan

0

200

1 350

Antagning, interkom. ers.
Inack- och reseersättning

-Försörjning
-IT

GYMNASIESKOLOR

Wisbygymnasiet norr
Wisbygymnasiet söder
Resursfördelning
Not

0

2 000

2 000

-

-

200

200

130

-

-

7 090

7 090

6 425

4 730

0

400

-1 290

-1 290

-1 290

-4 070

-

-

0

150

150

150

150

-

-

-300

-3 500

-3 500

-3 500

-2 800

-

-

0

0

0

-665

-300

-

-

1 250

11 730

11 730

11 730

11 750

-

-

Exkluderar semesterlöneskuldförändring
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Ärendenr

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Kostnadsjämförelser år 2011 till 2015
Inledning

Materialet har till uppgift att ge läsaren en vägledning om den egna kostnaden i
jämförelser med andra kommunkategorier. I materialet benämns Turism- och
besöksnäringskommuner som – Kommungruppen och Strukturliknande
kommuner som - Liknande kommuner. Kommunkategorin Samtliga
kommuner avses i det här materialet som samtliga kommuner med redovisade
värden.
Alla ekonomiska uppgifter har hämtats från Kommun- och
landstingsdatabasen (Kolada). För personalstatistik har Skolverkets
kommunblad använts. För ekonomiska uppgifter hämtade från Kolada
används ovägda medelvärden för de två kommunkategorierna -Samtliga
kommuner och - kommungruppen. Med ovägt medelvärde menas att alla
kommuners redovisade värden summeras ihop och divideras med 290, saknar
en kommun data divideras detta med de som har värden. Det ovägda
medelvärdet beskriver genomsnittet för Sveriges kommuner, hur det ser ut i en
genomsnittlig kommun.
Uppgifter om olika ekonomiska nyckeltal kan hämtas från andra källor än
Kolada som exempelvis från Sveriges Kommuner och Landsting, Statiska
centralbyrån, Skolverket – Siris med flera. Att just uppgifter hämtade från
Kolada används i materialet har sin grund i att ledningskontoret i Region
Gotland gör detsamma och att materialet här igenom blir koncernlikt.
Förskola

Liknande kommuner för år 2015 är: Norrtälje, Hässleholm, Piteå, Hudiksvall
och Karlskoga.
2015

2013

2012

2011

151 336

145 891

140 082

135 783

130 947

Samtliga kommuner

136 715

130 784

125 593

123 063

119 682

Liknande kommuner

137 935

131 227

125 995

123 064

120 258

Kommungruppen

146 433

141 393

134 575

129 163

124 516

Gotland

Jämförelser

2014

Tabell 2: Kostnad förskola, kr/inskrivet barn, avser samtlig regi, källa: Kolada

Kostnadsutvecklingen för den egna kommunen är 15,6 procent för perioden
2011-2015 att jämföras med de andra kommunkategoriernas genomsnittliga
ökning på 15,6 procent (lika). Den egna kostnadsökningen för år 2015 är 3,7
procent i jämförelse med år 2014. Kostnadsnivån för den egna kommunen år
2015 är 7,8 procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad
och motsvarar 10 975 kronor per barn. Öppen förskola är här medräknat.
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2015
Gotland
Jämförelser

Samtliga kommuner

2014

2013

2012

4,5

4,9

4,7

5,0

5,2

5,3

5,3

5,4

Kommungruppen

4,9
5,2
5,0
5,0
Tabell 3: Förskola, antal inskrivna barn per årsarbetare, avser samtlig regi, källa:
Skolverkets kommunblad 2012-2015

Antal inskrivna barn per årsarbetare har under den senaste fyraårsperioden
minskat, vilket medför att personalkostnaderna för motsvarande period har
ökat.

Pedagogisk omsorg

Liknande kommuner för år 2015 är: Norrtälje, Hässleholm, Piteå, Hudiksvall
och Karlskoga.
2015

2013

2012

2011

50 719

100 191

108 151

114 397

98 772

Samtliga kommuner

123 240

125 581

117 034

111 906

108 283

Liknande kommuner

115 271

110 724

81 381

104 146

96 496

Kommungruppen

113 426

110 843

121 278

126 159

111 130

Gotland

Jämförelser

2014

Tabell 4: Kostnad pedagogisk omsorg, kr/inskrivet barn, avser samtlig regi, källa: Kolada

Kostnaden har för år 2015 minskat med 49 procent i jämförelse med år 2014.
2015
Gotland
Jämförelser

2014

2013

2012

Egna kommunen

7,0

5,3

5,7

4,9

Samtliga kommuner

4,6

4,8

4,9

5,0

Kommungruppen

4,5
5,0
5,4
5,3
Tabell 5: Pedagogisk omsorg, antal inskrivna barn per personal, avser samtlig regi, källa:
Skolverkets kommunblad 2012-2015

Antal inskrivna barn per personal är högre när det gäller jämförelse med de
andra kommunkategorierna samt vid en egen jämförelse med år 2014

Fritidshem

Liknande kommuner för år 2015 är: Norrtälje, Hudiksvall, Falkenberg,
Sandviken och Piteå.
2015

2013

2012

2011

36 372

36 219

35 909

41 273

43 648

Samtliga kommuner

34 011

33 788

32 947

32 481

34 914

Liknande kommuner

25 601

25 441

25 008

25 407

29 188

Kommungruppen

36 776

37 274

35 954

34 406

38 253

Gotland

Jämförelser

2014

Tabell 6: Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn, avser samtlig regi, källa: Kolada

Kostnaderna har minskat mer i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna. Kostnadsminskningen för den egna kommunen är 16,7
procent för perioden 2011-2015 att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga minskning på 6,3 procent. Den egna
kostnaden för år 2015 har ökat med mindre än en procent i jämförelse med år
2014. Kostnadsnivån för år 2015 är 11,4 procent högre än
kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 4 243 kronor per
elev.
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2015

2013

2012

17,5

16,7

-

Samtliga kommuner

21,9

21,8

21,3

-

Kommungruppen

21,4

20,4

19,5

Gotland
Jämförelser

2014

19,6

Tabell 7: Fritidshem, Antal inskrivna barn per årsarbetare, samtlig regi, källa: Skolverkets
kommunblad 2012-2015

Antal inskrivna barn per årsarbetare ökar för åren och medför en lägre
personalkostnad.
Förskoleklass

Liknande kommuner för år 2015 är: Skövde, Norrtälje, Östersund, Kalmar och
Västervik.
2015

2013

2012

2011

79 547

73 401

64 742

54 435

Samtliga kommuner

58 473

56 217

54 674

53 208

51 607

Liknande kommuner

63 372

62 574

59 135

62 988

56 446

Kommungruppen

64 295

65 535

66 544

62 303

60 503

Gotland

Jämförelser

2014

81 696

Tabell 8: Kostnad förskoleklass hemkommun, kr/elev, avser samtlig regi, källa: Kolada

Kostnaderna har ökat mer i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna. Kostnadsökningen för den egna kommunen är 50,1
procent för perioden 2011-2015 att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 10,6 procent. Den egna
kostnaden för år 2015 har ökat med 2,7 procent i jämförelse med år 2014.
Kostnadsnivån för år 2015 är 31,7 procent högre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 19 649 kronor per elev.
2015

2013

2012

12,5

12,0

11,8

10,9

Samtliga kommuner

16,4

16,6

16,5

15,6

Kommungruppen

13,9

14,4

13,7

13,5

Gotland
Jämförelser

2014

Tabell 9: Förskoleklass, Antal elever per lärare (heltidstjänst), kommunal regi, källa:
Skolverkets kommunblad 2012-2015

Antal elever per lärare är lägre för den egna kommunen i jämförelse med de
andra kommunerna, vilket medför en högre lärarkostnad per elev. Antalet
lärare per elever har för perioden, 2011 till 2015, ökat med 14,6 procent i
jämförelse med de andra kommunkategoriers genomsnittliga ökning på 3
procent.
Grundskola

Liknande kommuner för år 2015 är: Skövde, Norrtälje, Östersund, Kalmar och
Västervik.
2015
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2013

2012

2011

112 765

111 569

103 387

101 166

100 421

Samtliga kommuner

98 419

95 566

93 868

92 336

89 587

Liknande kommuner

96 108

92 243

90 684

88 982

87 083

Kommungruppen

110 168

107 380

103 861

105 550

99 790

Gotland

Jämförelser

2014
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Tabell 10: Kostnad för kommunal grundskola (enl. Skolverket), kr/elev, källa: Kolada

Kostnaderna har ökat mer i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna. Kostnadsökningen för den egna kommunen är 12,3
procent för perioden 2011-2015 att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 10,2 procent. Den egna
kostnaden för år 2015 har ökat med en procent i jämförelse med år 2014.
Kostnadsnivån för år 2015 är elva procent högre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 11 200 kronor per elev.
2015

2013

2012

10,5

10,8

10,6

Samtliga kommuner

12,1

12,0

12,1

12,0

Kommungruppen

11,6

11,2

11,0

10,9

Gotland
Jämförelser

2014

11,6

Tabell 11: Grundskolan, antal elever per lärare (heltidstjänst), kommunal regi, källa:
Skolverkets kommunblad 2012-2015

Antal elever per lärare har under perioden 2011-2015 ökat för den egna
kommunen. Ökningstakten är högre för den egna kommunen i jämförelse med
genomsnittsvärdet för de andra kommunkategorierna.
Grundskola per kategori
2015

2013

2012

2011

58 445

57 623

53 484

51 207

50 424

Samtliga kommuner

51 754

49 612

48 564

47 315

45 782

Liknande kommuner

53 186

50 234

51 198

47 536

45 665

Kommungruppen

55 037

54 073

52 098

49 760

48 664

Gotland

Jämförelser

2014

Tabell 12: Kostnad för undervisning i kommunal grundskola, kr/elev, källa: Kolada

Undervisningskostnaderna har ökat mer i den egna kommunen i jämförelse
med de andra kommunkategorierna. Kostnadsökningen för den egna
kommunen är 15,9 procent för perioden 2011-2015 att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 14,2 procent. Den egna
kostnaden för år 2015 har ökat med 1,4 procent i jämförelse med år 2014.
Kostnadsnivån för år 2015 är 9,6 procent högre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 5 119 kronor per elev.
”Undervisningskostnad grundskola skolkommun, dividerat med antal elever i
kommunens grundskola. Kostnader avseende samtliga förekommande läro‐ och
timplan bundna aktiviteter, d.v.s. i huvudsak lärarnas och annan pedagogisk
personals (t.ex. fritidspedagogers, förskollärares och specialpedagogers) löner för
det pedagogiska arbetet med eleverna. Exempel på läro‐ och timplanebundna
aktiviteter är förutom reguljär undervisning särskilda stödinsatser, prov och
arbetslivsorientering. Lön för skolledningen, exempelvis lön för rektor samt övrig
personals arbete med ledningsfunktion ingår. Om läraren till en del av sin tid har
andra arbetsuppgifter än det pedagogiska arbetet med elever redovisas den delen
av lönen under Övrigt. Lönekostnader för lärare och annan pedagogisk personal
under tid för kompetensutveckling ska ingå, liksom lönekostnader för eventuell
vikarie. Kostnader och ersättning för handledning av lärarkandidater redovisas
här. Kostnader för lärarfortbildning bruttoredovisas som kostnad för undervisning
och statsbidraget som erhålls som kompensation för ökade lönekostnader
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redovisas som intäkt under Övrigt. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31
december. Avser egen regi. Källa: SCB” Kolada
2015

2013

2012

2011

4 120

4 020

3 845

3 678

3 604

Samtliga kommuner

4 226

3 971

3 793

3 606

3 365

Liknande kommuner

4 618

4 118

4 140

4 374

4 213

Kommungruppen

4 601

4 019

3 846

3 539

3 366

Gotland

Jämförelser

2014

Tabell 13: Kostnad för lärverktyg i kommunal grundskola, kr/elev, källa: Kolada

Kostnaderna har en lägre ökningstakt i den egna kommunen i jämförelse med
de andra kommunkategorierna. Kostnadsökningen för den egna kommunen är
14,3 procent för perioden 2011-2015 att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 24,0 procent. Den egna
kostnaden för år 2015 har ökat med 2,5 procent i jämförelse med år 2014.
Kostnadsnivån för år 2015 är 8,1 procent lägre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 362 kronor per elev.

”Avser läroböcker, inklusive skön‐ och facklitteratur, tidningar, tidskrifter,
broschyrer och annat tryckt material, för undervisning framtagna kopior samt för
böcker inköpta till skolbiblioteket, lönekostnader för skolbibliotekarie samt
kostnader för övrig skolbiblioteksservice. Även kostnader för utrustning som
maskiner, verktyg, symaskiner, hyvelbänkar, datorer som används för
undervisning i skolan, bild‐ och ljudmedier, AV‐centraler, förbrukningsmaterial,
programvara för undervisning, studiebesök, kulturaktiviteter, lägerskolor,
kostnader för resor i samband med studiebesök, kulturaktiviteter och lägerskolor
m.m. Kostnader för internetanslutning och e‐postadresser i skolan till elever och
lärare, service och underhåll t.ex. av datorutrustning eller annan utrustning som
används i undervisningen och kalkylerade kapitalkostnader för denna utrustning
inkluderas. Som intäkt redovisas t.ex. försäljningsintäkter för elevarbeten och
kopieringskort. Kostnader för utrustning som används för annat ändamål än
undervisning redovisas under den verksamhet inom vilken utrustningen ska
användas. Om AV‐centralen är gemensam för flera kommuner redovisas endast
den egna kommunens kostnader. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december.
Avser egen regi. Källa: SCB” Kolada
2015

2013

2012

2 927

2 833

2 815

2 748

Samtliga kommuner

3 017

2 918

2 797

2 631

2 513

Liknande kommuner

2 934

2 783

2 964

2 657

2 476

Kommungruppen

3 533

3 504

3 634

3 372

3 037

Tabell 14: Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola, kr/elev, källa: Kolada

Kostnaden för elevhälsa är för den egna kommunen något lägre i jämförelse
med de tre andra kommunkategorierna.
”Avser enbart intäkter och kostnader för skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog
och skolkurator, inklusive eventuella köpta tjänster från exempelvis landsting.
Lokalkostnader för dessa verksamheter redovisas inte här utan under
lokalkostnader. Kostnader för elevassistenter, skolvärdar och elevförsäkringar
ingår inte, dessa kostnader ingår under Övrigt. Likasom kostnader för ev.
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2 851
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fritidspersonal som arbetar i skolan med annat än pedagogisk verksamhet.
Kostnader för personliga assistenter enligt LSS ska redovisas under avdelningen
Vård och omsorg. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi.
Källa: SCB.”Kolada
2015

2013

2012

2011

7 104

6 760

6 110

5 847

5 644

Samtliga kommuner

6 350

6 299

6 130

6 063

5 882

Liknande kommuner

6 027

5 895

5 451

5 289

4 815

Kommungruppen

7 211

7 108

6 651

7 231

6 674

Gotland

Jämförelser

2014

Tabell 15: Kostnad för måltider i kommunal grundskola, kr/elev, källa: Kolada

Måltidskostnaderna har ökat mer i den egna kommunen i jämförelse med de
andra kommunkategorierna. Kostnadsökningen för den egna kommunen är
25,9 procent för perioden 2011-2015 att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 13,7 procent. Den egna
kostnaden för år 2015 har ökat med 5,1 procent i jämförelse med år 2014.
Kostnadsnivån för år 2015 är 8,8 procent högre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 575 kronor per elev.
”Skolmåltidsverksamhet (inklusive personal, livsmedel, transporter och material),
cafeteria, administrativa kostnader (t.ex. lönekostnader för skolmåltidskonsulent
och kostkonsulent), köp av tillagning eller servering av en från kommunen
fristående entreprenör. Även intäkter från leveranser av mat till annan
verksamhet redovisas om kostnader för denna verksamhet ingår i
skolmåltidskostnaderna. Lokalkostnader för skolmåltider redovisas inte här utan
under lokaler. De skolor som köper sin sina skolmåltider från storkök och betalar
ett portionspris ska exkludera kostnaden för lokaler om de ingår i portionspriset.
Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa:
SCB.”Kolada
2015

2013

2012

2011

20 985

21 646

20 442

20 802

21 101

Samtliga kommuner

17 661

17 564

17 889

17 979

17 552

Liknande kommuner

19 248

18 996

16 459

17 201

16 253

Kommungruppen

21 764

21 530

20 541

21 787

19 825

Gotland

Jämförelser

2014

Tabell 16: Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, kr/elev, källa: Kolada

Lokalkostnaden har minskat för den egna kommunen i jämförelse med de
andra kommunkategorierna. Kostnadsminskningen för den egna kommunen är
mindre än en procent för perioden 2011-2015 att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 9,6 procent. Den egna
kostnaden för år 2015 har minskat med 3,1procent i jämförelse med år 2014.
Kostnadsnivån för år 2015 är 7,3 procent högre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 1 427 kronor per elev.
”Kostnader för såväl egna som hyrda lokaler, inklusive kostnader för inventarier.
Med lokalkostnader avses kostnader för lokaler och inventarier i form av direkta
kostnader, fördelade lokalkostnader, externa och interna hyror, driftkostnader för
värme, underhåll, städning m.m. samt kapitalkostnader för lokaler och de
inventarier som inte räknas som lärverktyg. Kostnad för vaktmästare avseende
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fastighetsskötsel redovisas här. Om lokalerna utnyttjas även för annan
verksamhet än skolverksamhet, ska endast de kostnader som avser
skolverksamheten redovisas. Kostnader för skolbänkar, möbler, textilier etc.
redovisas som lokal‐ och inventariekostnad medan kostnader för t.ex. symaskiner
och hyvelbänkar m.m. anses vara lärverktygskostnader. Elevhemsboende
redovisas under Bostadsverksamhet. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31
december. Avser egen regi. Källa: SCB.”Kolada
2015

2013

2012

2011

19 259

18 593

16 673

16 817

16 900

Samtliga kommuner

15 410

15 203

14 696

14 742

14 492

Liknande kommuner

10 096

10 218

10 472

11 925

13 660

Kommungruppen

18 021

17 147

17 090

19 861

18 224

Gotland

Jämförelser

2014

Tabell 17: Övriga kostnader i kommunal grundskola, kr/elev, källa: Kolada

Kostnaderna har ökat mer i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna. Kostnadsökningen för den egna kommunen är 14,0
procent för perioden 2011-2015 att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga minskning på 6,6 procent. Den egna
kostnaden för år 2015 har ökat med 3,6 procent i jämförelse med år 2014.
Kostnadsnivån för år 2015 är 32,7 procent högre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 4 750 kronor per elev
”Under övrigt ingår t.ex. barn‐ och utbildningsförvaltningen eller motsvarande
OH‐kostnader som ska fördelas ut på de olika skolformerna, administration,
kostnader för kompetensutveckling utom lönekostnader för personal under tid för
kompetensutveckling, t.ex. kursavgifter, konferenser etc., kostnader för
utvecklingsarbete, stipendier, fackligt arbete, kostnader för elevförsäkringar,
elevassistenter, talpedagoger, skolvärdar, tolkar och fritidspersonal (t.ex.
fritidsledare), kostnader för SYV (studie‐ och yrkesvägledare), intäkter av
statsbidrag inklusive bidrag från Migrationsverket som avser asylsökande.
Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa:
SCB.”Kolada
Grundsärskola
2015

2013

2012

503 404

459 135

529 038

566 820

Samtliga kommuner

545 457

553 784

523 235

535 311

495 885

Kommungruppen

593 223

597 712

563 317

520 000

558 347

Tabell 18: Kostnad grundsärskola, kr/elev, avser samtlig regi, källa: Kolada

Den egna kommunens kostnad har minskat för perioden 2011-2015 med 2,5
procent. I jämförelse med föregående år så har kostnaden ökat med 9,8
procent.
2015
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2014

2013

2012

2,3

1,8

2,7

2,1

Samtliga kommuner

3,9

3,5

3,2

3,0

Kommungruppen

2,8

2,4

2,7

2,4

Gotland
Jämförelser

2011

552 867

Gotland
Jämförelser

2014
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Tabell 19: Grundsärskolan, antal elever per lärare (heltidstjänst), kommunal regi, källa:
Skolverkets kommunblad 2012-2015

Antal elever per lärare är för den egna kommunen lägre i jämförelse med de
övriga kommunkategorierna, detta medför en högre personalkostnad per elev i
jämförelse.
Gymnasiesärskola
2015

2014

2013

2012

2,0

2,2

2,7

3,3

Samtliga kommuner

3,8

3,9

4,0

4,1

Kommungruppen

2,4

2,6

2,8

3,5

Gotland
Jämförelser

Tabell 20: Gymnasiesärskolan, antal elever per lärare (heltidstjänst), kommunal regi, källa:
Skolverkets kommunblad 2012-2015

Antal elever per lärare är för den egna kommunen lägre i jämförelse med de
övriga kommunkategorierna, detta medför en högre personalkostnad per elev i
jämförelse. För den egna kommunen har lärartätheten ökat med 40 procent för
perioden 2012-205

Gymnasieskola

Liknande kommuner för år 2015 är: Karlskrona, Varberg, Lidingö, Skövde och
Alingsås.
2015
Gotland

Jämförelser

2014

2013

2012

2011

137 277

131 973

123 004

119 418

112 579

Samtliga kommuner

122 857

119 960

115 691

110 432

107 229

Liknande kommuner

113 859

110 910

105 726

101 622

96 708

Kommungrupp

140 281
138 444
134 834
127 044
123 727
Tabell 21: Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev avser samtlig regi, källa: Kolada

Kostnaderna har ökat mer i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna. Kostnadsökningen för den egna kommunen är 21,9
procent för perioden 2011-2015 att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 15,3 procent. Den egna
kostnaden för år 2015 har ökat med 4,0 procent i jämförelse med år 2014.
Kostnadsnivån för år 2015 är 9,2 procent högre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 11 611 kronor per elev.
2015
Gotland
Samtliga kommuner

2014

2013

2012

11,1

10,1

10,6

10,8

11,4

11,4

11,7

11,6

Jämförelser
Kommungruppen
9,3
9,1
9,1
9,5
Tabell 22: Gymnasieskolan, antal elever per lärare (heltidstjänst), kommunal regi, källa:
Skolverkets kommunblad 2012-2015

Antalet elever per lärare har för den egna kommunen och perioden 2012-2015
ökat och närmar sig nu nivån för samtliga kommuner.
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Gymnasieskola per kategori
2015

2013

2012

2011

63 458

58 057

54 312

53 605

49 950

Samtliga kommuner

69 714

68 025

64 880

60 350

56 600

Liknande kommuner

54 285

53 469

50 273

49 483

45 126

Kommungruppen

76 637

71 318

70 188

66 001

62 841

Gotland

Jämförelser

2014

Tabell 23: Kostnad för undervisning i kommunal gymnasieskola, kr/elev, källa: Kolada

Kostnaderna har ökat mer i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna. Kostnadsutvecklingen för den egna kommunen är 27
procent för perioden 2011-2015 att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 21,8 procent. Den egna
kostnaden för år 2015 har ökat med 9,3 procent i jämförelse med år 2014.
Kostnadsnivån för år 2015 är 5,1 procent lägre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 3 421 kronor per elev.
”Kostnader avseende samtliga förekommande läro‐ och timplan bundna
aktiviteter, d.v.s. i huvudsak lärarnas och annan pedagogisk personals löner för
det pedagogiska arbetet med eleverna. Exempel på läro‐ och timplanebundna
aktiviteter är förutom reguljär undervisning särskilda stödinsatser, prov och
arbetslivsorientering. Lön för skolledningen, exempelvis lön för rektor samt övrig
personals arbete med ledningsfunktion ingår. Om läraren till en del av sin tid har
andra arbetsuppgifter än det pedagogiska arbetet med elever redovisas den delen
av lönen under Övrigt. Lönekostnader för lärare och annan pedagogisk personal
under tid för kompetensutveckling ska ingå, liksom lönekostnader för eventuell
vikarie. Kostnader och ersättning för handledning av lärarkandidater redovisas
här. Kostnader för lärarfortbildning bruttoredovisas som kostnad för undervisning
och statsbidraget som erhålls som kompensation för ökade lönekostnader
redovisas som intäkt under Övrigt. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31
december. Avser egen regi. Källa: SCB.” Kolada
2015

2013

2012

2011

14 220

13 313

12 521

11 890

8 983

Samtliga kommuner

9 997

9 779

8 810

8 425

7 593

Liknande kommuner

9 975

10 840

10 060

9 347

9 411

Kommungruppen

13 005

12 328

10 690

9 791

9 250

Gotland

Jämförelser

2014

Tabell 24: Kostnad för lärverktyg i kommunal gymnasieskola, kr/elev, källa: Kolada

Kostnaderna har ökat mer i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna. Kostnadsutvecklingen för den egna kommunen är 58,3
procent för perioden 2011-2015 att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 26,1 procent. Den egna
kostnaden för år 2015 har ökat med 6,8 procent i jämförelse med år 2014.
Kostnadsnivån för år 2015 är 29,4 procent högre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 3 228 kronor per elev.
”Avser läroböcker, inklusive skön‐ och facklitteratur, tidningar, tidskrifter,
broschyrer och annat tryckt material, för undervisning framtagna kopior samt för
böcker inköpta till skolbiblioteket, lönekostnader för skolbibliotekarie samt
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kostnader för övrig skolbiblioteksservice. Även kostnader för utrustning som
maskiner, verktyg, symaskiner, hyvelbänkar, datorer som används för
undervisning i skolan, bild‐ och ljudmedier, AV‐centraler, förbrukningsmaterial,
programvara för undervisning, studiebesök, kulturaktiviteter, lägerskolor,
kostnader för resor i samband med studiebesök, kulturaktiviteter och lägerskolor
m.m. Kostnader för internetanslutning och e‐postadresser i skolan till elever och
lärare, service och underhåll t.ex. av datorutrustning eller annan utrustning som
används i undervisningen och kalkylerade kapitalkostnader för denna utrustning
inkluderas. Som intäkt redovisas t.ex. försäljningsintäkter för elevarbeten och
kopieringskort. Kostnader för utrustning som används för annat ändamål än
undervisning redovisas under den verksamhet inom vilken utrustningen ska
användas. Om AV‐centralen är gemensam för flera kommuner redovisas endast
den egna kommunens kostnader. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december.
Avser egen regi. Källa: SCB.” Kolada
2015

2013

2012

2011

2 114

2 007

1 718

1 615

1 480

Samtliga kommuner

2 768

2 658

2 343

2 080

1 902

Liknande kommuner

2 421

2 168

2 089

1 935

1 696

Kommungruppen

3 404

3 389

3 297

3 084

2 336

Gotland

Jämförelser

2014

Tabell 25: Kostnad elevhälsa i kommunal gymnasieskola, kr/elev, källa: Kolada

Kostnaden för den egna kommunen år 2015 är 26,2 procent lägre än de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad. Den egna kostnadsökningen
för år 2015 är 5,3 procent i jämförelse med år 2014.
”Avser enbart intäkter och kostnader för skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog
och skolkurator, inklusive eventuella köpta tjänster från exempelvis landsting.
Lokalkostnader för dessa verksamheter redovisas inte här utan under
lokalkostnader. Kostnader för elevassistenter, skolvärdar och elevförsäkringar
ingår inte, dessa kostnader ingår under Övrigt. Likasom kostnader för ev.
fritidspersonal som arbetar i skolan med annat än pedagogisk verksamhet.
Kostnader för personliga assistenter enligt LSS ska redovisas under avdelningen
Vård och omsorg. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi.
Källa: SCB.”Kolada
2015

2013

2012

2011

5 789

5 805

5 541

5 115

4 458

Samtliga kommuner

5 748

5 525

5 384

4 922

4 591

Liknande kommuner

5 067

4 735

4 560

4 263

4 093

Kommungruppen

6 285

5 981

5 720

6 142

5 270

Gotland

Jämförelser

2014

Tabell 26: Kostnad för måltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev, källa: Kolada

Kostnaderna har ökat mer i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna. Kostnadsutvecklingen för den egna kommunen är 29,9
procent för perioden 2011-2015 att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 22,8 procent. Den egna
kostnaden för år 2015 har minskat med mindre än en procent i jämförelse med
år 2014. Kostnadsnivån ligger för år 2015 i nivå med kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad för år 2015.
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”Avser skolmåltidsverksamhet (inklusive personal, livsmedel, transporter och
material), cafeteria, administrativa kostnader (t.ex. lönekostnader för
skolmåltidskonsulent och kostkonsulent), köp av tillagning eller servering av en
från kommunen fristående entreprenör. Även intäkter från leveranser av mat till
annan verksamhet redovisas om kostnader för denna verksamhet ingår i
skolmåltidskostnaderna. Lokalkostnader för skolmåltider redovisas inte här utan
under lokaler. De skolor som köper sin sina skolmåltider från storkök och betalar
ett portionspris ska exkludera kostnaden för lokaler om de ingår i portionspriset.
Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa:
SCB.”Kolada
2015

2013

2012

2011

30 741

30 973

26 958

26 193

24 479

Samtliga kommuner

22 970

23 121

22 709

21 221

19 712

Liknande kommuner

22 786

22 674

22 000

22 321

20 483

Kommungruppen

27 084

25 935

25 691

26 399

22 554

Gotland

Jämförelser

2014

Tabell 27: Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev, källa: Kolada

Kostnaderna har över tid ökat mer i den egna kommunen i jämförelse med de
andra kommunkategorierna. Kostnadsutvecklingen för den egna kommunen är
26,8 procent för perioden 2011-2015 att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 16 procent. Den egna
kostnaden för år 2015 har minskat med mindre än en procent i jämförelse med
år 2014. Kostnadsnivån för den egna kommunen år 2015 är 26,6 procent högre
än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 6 461 kronor
per elev.
”Kostnader för såväl egna som hyrda lokaler, inklusive kostnader för inventarier.
Med lokalkostnader avses kostnader för lokaler och inventarier i form av direkta
kostnader, fördelade lokalkostnader, externa och interna hyror, driftkostnader för
värme, underhåll, städning m.m. samt kapitalkostnader för lokaler och de
inventarier som inte räknas som lärverktyg. Kostnad för vaktmästare avseende
fastighetsskötsel redovisas här. Om lokalerna utnyttjas även för annan
verksamhet än skolverksamhet, ska endast de kostnader som avser
skolverksamheten redovisas. Kostnader för skolbänkar, möbler, textilier etc.
redovisas som lokal‐ och inventariekostnad medan kostnader för t.ex. symaskiner
och hyvelbänkar m.m. anses vara lärverktygskostnader. Elevhemsboende
redovisas under Bostadsverksamhet. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31
december. Avser egen regi. Källa: SCB.”Kolada
2015

2013

2012

20 171

20 277

21 330

23 547

Samtliga kommuner

26 105

27 449

27 019

27 961

25 688

Liknande kommuner

15 308

14 573

14 755

12 541

12 978

Kommungruppen

18 114

24 229

22 857

24 474

26 345

Tabell 28: Övriga kostnader i kommunal gymnasieskola, kr/elev, källa: Kolada
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Kostnaderna har minskat mer i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna. Kostnadsminskningen för den egna kommunen är 31,8
procent för perioden 2011-2015 att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga minskning på fyra procent. Den egna
kostnaden för år 2015 har minskat 20,3 procent i jämförelse med år 2014.
Kostnadsnivån för år 2015 är 19,1 procent lägre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 3 425 kronor per elev.
”Under övrigt ingår t.ex. barn‐ och utbildningsförvaltningen eller motsvarande
OH‐kostnader som ska fördelas ut på de olika skolformerna, administration,
kostnader för kompetensutveckling utom lönekostnader för personal under tid för
kompetensutveckling, t.ex. kursavgifter, konferenser etc., kostnader för
utvecklingsarbete, stipendier, fackligt arbete, kostnader för elevförsäkringar,
elevassistenter, talpedagoger, skolvärdar, tolkar och fritidspersonal (t.ex.
fritidsledare), kostnader för SYV (studie‐ och yrkesvägledare), intäkter av
statsbidrag inklusive bidrag från Migrationsverket som avser asylsökande.
Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa:
SCB.”Kolada
Vuxenutbildning
2015
Gotland

2014

2013

2012

2011

42 843

43 546

49 773

47 825

45 915

53 768

48 849

51 570

52 214

49 874

Kommungruppen
77 335
71 629
69 115
67 182
Tabell 29: Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande, avser samtlig regi, källa: Kolada

69 164

Jämförelser

Samtliga kommuner

Kostnaderna har minskat mer i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna. Kostnadsminskningen för den egna kommunen är 6,7
procent för perioden 2011-2015 att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 9,8 procent. Den egna
kostnaden för år 2015 har minskat 1,6 procent i jämförelse med år 2014.
Kostnadsnivån för år 2015 är 34,7 procent lägre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 22 709 kronor per heltidsstuderande.
2015
Gotland
Jämförelser

Samtliga kommuner

2014

2013

2012

2011

85 375

85 651

81 478

95 560

117 075

55 850

54 456

58 584

57 868

62 089

Kommungruppen
33 653
53 219
60 453
44 160
Tabell 30: Nettokostnad grundlläggande vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande, avser
kommunal regi, källa: Kolada

48 237

Kostnaderna har minskat mer i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna. Kostnadsminskningen för den egna kommunen är 27,1
procent för perioden 2011-2015 att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga minskning på 20,1 procent. Den egna
kostnaden för år 2015 har minskat med mindre än en procent i jämförelse med
år 2014. Kostnadsnivån för år 2015 är 90,8 procent högre än
kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 40 623 kronor
per heltidsstuderande.
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2015
Gotland

2014

2013

2012

2011

31 151

30 907

35 020

30 932

27 628

43 250

40 187

39 765

43 245

42 248

66 885
57 947
51 381
55 286
Tabell 31: Nettokostnad gymnasial vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande, avser
kommunal regi, inklusive upphandlade utförare källa: Kolada

75 408

Jämförelser

Samtliga kommuner
Kommungruppen

Kostnaderna har ökat mer i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna. Kostnadsökningen för den egna kommunen är 12,8
procent för perioden 2011-2015 att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga minskning på 4,5 procent. Den egna
kostnaden för år 2015 har ökat med mindre än en procent i jämförelse med år
2014. Kostnadsnivån för år 2015 är 43,4 procent lägre än
kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 23 917 kronor
per heltidsstuderande.
SFI
2015
Gotland
Jämförelser

Samtliga kommuner

2014

2013

2012

157

148

113

151

163

247

220

197

184

168

217

160

Kommungruppen

250
264
227
Tabell 32: Kostnad svenska för invandrare, kr/inv, avser samtlig regi, källa: Kolada

Den egna kostnaden har för perioden 2011-2015 minskat och ligger lägre än de
andra kommunkategorierna. I Kolada finns ingen uppgift om kostnad per
heltidsstuderande.
Folkhögskola
2015
Gotland

2014
-

3 584

2013

2012

3 512

3 845

Jämförelser
Landstingsskolor riket
4 007
3 976
Tabell 33: Total kostnad (kr) per deltagarveckor i 2014 års priser (KPI)

4 001

Uppgifter för år 2015 är i dagsläget inte publicerade. Kostnaden för den egna
kommunen är något lägre i jämförelse med landstingskolor riket år 2014.
2015
Gotland
Jämförelser

2014
-

1 486

2013
1 177

2012
1 337

Landstingsskolor riket

1 748
1 686
1 678
Tabell 34: Kostnad (kr) undervisande personal per deltagarvecka i 2014 års priser (KPI)

Uppgifter för år 2015 är i dagsläget inte publicerade. Kostnaden för den egna
kommunen är lägre i jämförelse med landstingsskolor i riket år 2014.
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Jämförelse av referenskostnad och nettokostnad år 2015
Förskola Fritidshem Grundskola Gymnasieskola
Nettokostnad, kr/inv

6 191

1 482

11 001

4 057

Referenskostnad, kr/inv

4 818

1 061

9 212

3 487

Skillnad, kr/inv

1 373

421

1 789

570

Skillnad, mnkr

78,8

24,2

102,7

32,7

28,5%

39,7%

19,4%

16,3%

Avvikelse procent

Tabell 1: Avvikelse nettokostnad och referenskostnad år 2015

Tabellen visar att Region Gotland har högre kostnader, för varje skolform, än
vad som motiveras av den egna strukturen enligt det kommunala
kostnadsutjämningssystemet. Sammanlagt har den egna kommunen en
överkostnad på drygt 238 miljoner kronor. Referenskostnaden ersätter den
tidigare strukturårsjusterade standardkostnaden. Referenskostnaden bygger i
sin grund på standardkostnaden det vill säga den kostnad som kommunen
skulle ha om verksamheten bedrevs på en genomsnittlig avgifts-, ambitions
och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna1.
Nettokostnaden avser samtlig regi och grundskola inkluderar förskoleklass.
Norrtälje-exempel

Genomgående i materialet så finns Norrtälje med som en kommun i
kommunkategorin Liknande kommuner. Intressant är att se hur Norrtäljes
nettokostnad ser ut i jämförelse med referenskostnaden per skolform.
Förskola

Fritidshem Grundskola Gymnasieskola

Nettokostnad, kr/inv

5 210

818

10 701

3 635

Referenskostnad, kr/inv

4 778

1 053

9 425

3 696

432

-235

1 276

-61

Skillnad, mnkr

24,6

-13,4

72,5

-3,5

Avvikelse procent

9,0%

-22,3%

13,5%

-1,7%

Skillnad, kr/inv

Tabell 35: Avvikelse nettokostnad och referenskostnad år 2015

Överkostnaden är på drygt 80 miljoner kronor. För skolformen fritidshem och
gymnasieskola kan det tolkas som att ambitionsnivån är lägre eller att det
föreligger en högre effektivitet.

1
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Barn- och utbildningsnämnden/
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Yttrande- Remiss angående förändring i
finansieringsmodell
Förslag till yttrande

Nämnden föreslås inge yttrande enligt nedan:
Nämnden har inget att erinra avseende förslaget om förändring av
finansieringsmodell, men kan konstatera att en konsekvens av att om
förslaget/förändringen genomförs är att det som specifikt idag blir
kostnadsfört per skolform framöver blir redovisat som en gemensam
kommunal kostnad, det vill säga att de kommunala gemensamma
nettokostnaderna kommer att öka och facknämndernas kostnad per
verksamhet kommer att minska.
I det här sammanhanget är det värt att påtala att stödet ska vara effektivt,
tillgängligt och att rätt kompetens utnyttjas samt att en god kvalité upprätthålls
för att undvika suboptimering. Det är därför viktigt att de som utför
stödtjänsterna har en närhet till och kompetens om de verksamheter de ska
stödja.
Bakgrund-remiss

Regionstyrelsen beslutade, 2016-06-16 § 172, att serviceförvaltningen och
ledningskontoret slås ihop och bildar en ny förvaltning med ansvar för
koncernstyrning, stöd och gemensam service fr o m 1 januari 2017. Samtidigt
gavs regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till finansieringsmodell
för verksamheten i den nya förvaltningen med inriktning att minimera
nuvarande köp-/säljförfarande. En viktig aspekt i förändringen är det
besparingsbeslut som gäller för 2017-19 om totalt 170 mnkr.
Ledningskontorets inriktning är att köp/sälj upphör inom de administrativa
stöd- och servicetjänster inom ekonomi, HR och IT området. För måltid-,
städ- och övriga logistiktjänster föreslås ingen förändring. De tjänster som kan
beröras är:
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•
•
•
•
•
•

Ekonomikonsulter/controller
Ekonomiadministration inkl inkasso
HR-konsulter
Löneadministration
IT-tjänster (PC som tjänst, digitalarbetsplats, serveravtal, telefoni)
Kommunikationstjänster

En förändring i finansieringsmodell enligt ovan kommer innebära ombudgetering från nämnderna till regionstyrelsen för de tjänster som övergår
från köp/sälj till central anslagsfinansiering. Eventuella överföringar är tänkta
att utgå från gjorda tjänsteköp 2015-16.
Inför framtagande av förslag till beslut om förändrad finansieringsmodell
remitteras härmed frågan till nämnderna för synpunkter och eventuella
konsekvenser.
Yttrandet ska vara regionstyrelsen tillhanda senast den 23 september.
Bedömning

Förvaltningen har inget att erinra angående remissen om förändring av
finansieringsmodell. En konsekvens av förändringen är att det som specifikt
idag blir kostnadsfört per skolform blir framöver redovisat som en gemensam
kommunal kostnad, det vill säga att de kommunala gemensamma
nettokostnaderna kommer att öka och facknämndernas kostnader per
verksamhet kommer att minska.
I det här sammanhanget är det värt att påtala att stödet ska vara effektivt,
tillgängligt och att rätt kompetens utnyttjas samt att en god kvalité upprätthålls
för att undvika suboptimering. Det är därför viktigt att de som utför
stödtjänsterna har en närhet till och kompetens om de verksamheter de ska
stödja.

Jimmy Söderström
ekonomichef
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Ärendenr GVN 2016/135
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 13 september 2016

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Intern kontroll – intern kontrollplan för 2016
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna intern
kontrollplan för 2016.
Sammanfattning

Dokumentet Riktlinjer för intern kontroll (RS 2013/224) är en viktig del av
regionens styrsystem. Riktlinjerna reglerar syfte, ansvarsfördelning och
uppföljning av det interna kontrollarbetet inom Region Gotland.
Ett av syftena med intern kontroll är att kontrollera efterlevnaden av
tillämpliga lagar, föreskrifter, regler och riktlinjer inom Region Gotland för att
säkerställa att följande mål uppnås:
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och
rutiner mm.
Nämnden har det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att
uppföljning sker inom respektive verksamhetsområde.
Nämnden ska i samband med årsbokslutet och verksamhetsberättelsens
inlämnande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen
till regionstyrelsen och förvaltningschefen ansvarar för att årligen rapportera till
nämnden om hur den interna kontrollen fungerar.
Nämnden skall varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen. Granskningsområden kan vara både ekonomi, personal och
verksamhet och valda efter genomförd risk- och väsentlighetsanalys.
Bakgrund

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har idag ingen intern kontrollplan
för sina verksamhetsområden. Barn- och utbildningsnämnden har sedan 2006
arbetat systematiskt med intern kontroll inom ekonomiområdet. Idag har de
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bägge nämnderna en och samma förvaltning varför intern kontrollplan för de
båda nämnderna bör ha samma innehåll.
Bedömning

Förvaltningens förslag till intern kontrollplan för 2016 framgår av bilaga. Den
systematiska intern kontrollen avser enbart ekonomiområdet. Övriga
riskområden har enbart noterats i rubrikform i bilagan.
Förvaltningen föreslår att särskild kontroll görs inom områdena externa
utbetalningar och efterlevnad av attestreglemente.
Bilaga: Plan för intern kontroll 2016

Jimmy Söderström
Ekonomichef

GVN 2016-09-23
43 av 48

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

2 (2)

FÖRSLAG

Bilaga

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens "Plan för Intern kontroll 2016

Särskild
Granskningen avser Ekonomiområdet
granskning*

* Anm)

*

Metod och åtgärd

Granskningsperiod

Granskningen gjord av

Rapporteras till

ekonom

ek.chef/utbildningsdirektör

Uppföljning av kostnader och intäkter

Stickprovsgranskning vid varje ekonomisk uppföljn

Anskaffning av varor och tjänster
(ramavtal)
Utbetalningar

Stickprovsgranskning två gånger per år

ekonom/granskningsattestant

ek.chef/utbildningsdirektör

Stickprovsgranskning en gång per termin

ekonom på annat område

ek.chef/utbildningsdirektör

Förmögenhetsskydd samt skydd av
inventarier och arkiv

Stickprovsgranskning av inventarieförteckning och
arkiv, vid brist - upprätta sådan

ekonom

resp ansvarig chef

Intern- och extern representation

Stickprovsgranskning en gång per termin

ekonom på annat område

ek.chef/utbildningsdirektör

Krav och bevakningsrutiner: Interkommunal ers.

Stickprovsgranskning en gång per termin

ekonom

ek.chef/utbildningsdirektör

Fakturor verifikationsunderlag

Stickprovsgranskning en gång per termin

ekonom/granskningsattestant

ek.chef/utbildningsdirektör

Inköpskort

Granskning en gång per år (avser föregående års
kassor)

Attestreglementet

Stickprovsgranskning en gång per termin

Telefonfakturor mobil/stationär

Stickprovsgranskning en gång per termin

ekonomichef

skoldirektör

Körersättning till förälder vid dubbelt boende

Stickprovsgranskning en gång per termin

ekonomichef

skoldirektör

Resekostnader inkl körersättning

Stickprovsgranskning en gång per termin

ekonomichef

skoldirektör

Projektmedel

Stickprovsgranskning en gång per år

ekonom

ek.chef/utbildningsdirektör

Utbetalning till enskild verksamhet

Stickprovsgranskning en gång per termin

ekonom

varje månad

oktober

oktober och november

*Innebär att rutinen är ett särskilt fokusområde 2015 och 2016 alltså att en mer ingående granskning och analys genomförs på dessa rutiner.
Anm)I samarbete med Kvalitets-och utvecklingsavdelningen
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Gransknings- Rapportering
rapport UAF till GVN

Årsredovisning 2016 ekonom

ek.chef/utbildningsdirektör

Årsredovisning 2016 ekonom på annat område

ek.chef/utbildningsdirektör

Särskild
Granskningen avser Personalområdet
granskning*
Lönetillägg
Körjournaler
Friskvårdstimmen
Anställningsavtal
LAS-rutiner vid anställnings upphörande m m
Facklig tid
Företagshälsovård
Obligatoriska chefsutbildningar i Region Gotland
Rutiner vid personalplanering/bemanning
Bisyssla
Vakanser och rekstytringar
Övriga riskområden

Ökande psykisk ohälsa
Likvärdig och korrekt infromation
Sekretess
Grafisk profil
Kränkningar
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Metod och åtgärd

Granskningsperiod

Gransknings- Rapportering
rapport UAF till GVN

Granskningen gjord av

Rapporteras till

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Jimmy Söderström
Rolf Andersson

Ärendenr GVN 2016/10 (BUN 2016/6)
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum

12 september 2016

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förslag till reviderad investeringsbudget 2017-2018
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag på
reviderad investeringsbudget för 2017-2018.
Bakgrund

Efter beslut i regionstyrelsen i samband med delårsrapport 2016:1 om
investeringsstopp 2016, behöver investeringsbudgeten för 2017 och 2018
beredas ytterligare. Nämndernas ska återkomma till höstens budgetavstämning
med förslag till reviderad investeringsbudget 2017 och förslag till
investeringsbudget 2018. Utgångspunkter för arbetet är konsekvenser av
investeringsstopp 2016, investeringsprognos 2016 och ett ansträngt
ekonomiskt läge som gör att investeringsutgifterna bör begränsas så långt det
är möjligt. RS § 112 samt § 121
Potter och redan påbörjade projekt omfattas inte av omvärdering av tidigare
beslutade investeringar.
Bedömning

Folkhögskolan, elevhemmet, investeringsbehov 15 miljoner kronor,
senareläggs 1 år till 2017-2018.
Wisbygymnasiet norr, 2,5 miljoner kronor år 2017 för att kunna flytta
elprogrammet till Broväg 8 (Svetshuset) och därmed samla Wisbygymnasiet
norr och frigöra plats för grundskolan.
IT-lärardatorer, gymnasiet, Vux, ökning från 0,3 till 2,5 miljoner kronor pga.
ny nationell IT-strategi som troligen blir beslutad hösten 2016. Innebär bl. a en
dator per person till varje elev och lärare på gymnasiet och vuxenutbildningen.
Detta har även påverkan på utbildning, nätverk, datorer mm.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Av+ nät-utrustning nya Sävehuset, 400 000 kronor
Möbler och inventarier nya Sävehuset, 4 miljoner kronor

Bilaga: Investeringsbudget enligt anvisad fil
Avdelning/Enhet
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Nämndernas investeringar 2017-2021
Beslutad
Budget 2017

Förändring
Förslag 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

2017-2021

Gymnasie- och vuxenutbild.nämnd
Investeringar i lokaler
Folkhögskolan
Wisbygymnasiet Norr

7 500
2 500
10 000

0
0
0

IT-kringutrustning, förvaltningsspecifikt
Lärardatorer, gymnasiet
Lärardatorer, vuxenutbildning
Lärardatorer, folkhögskola
IT-lärplattor, vux
AV + nät-Utrustning nya Sävehuset

300

Summa IT investeringar
Maskiner, inventarier

300

0
200
500
500
900
400
2 500

7 500
2 500
10 000
0
300
-200
-500
-500
-900
-400
-2 200

3 000
3 000

4 000
3 000
3 000

13 300

5 500

Summa lokaler

IT-investeringar

Möbler nya Sävehuset
Återanskaffning / Inventarier (pott)

Summa maskiner&inventarier
Summa gymnasie och vuxenutbild.nämnd
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Elevhemmet, senareläggning 1 år
Flytt till Svetshuset, utrymning Hackspetten

7 500
7 500

0

0

0

0
200

0
200

0
200

0
200
0
0

Nu nationell IT-strategi
200

200

200

200

0
0

3 000
3 000

3 000
3 000

3 000
3 000

3 000
3 000

7 800

10 700

3 200

3 200

3 200

Sida 1

25 800

Investeringar 2015-2019

