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1
Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val 
av protokolljusterare

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet konstaterar att sammanträdet 
är lagligt och beslutfört och väljer ledamöterna  Marja-Leena Itälehto-
Supponen och Erwin Woitsch att justera protokollet från detta 
sammanträde.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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2
Verkställighet av besluten vid detta sammanträde

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar att de beslut som 
fattats vid detta sammanträde får verkställas innan de vunnit laga kraft, 
om inte något annat har beslutats eller senare besluts separat.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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1
Budgetutfall 31.8.2013 och prognos 31.12.2013

Beslutsförslag

Antecknas för kännedom.

Föredraganden

Per 31.8.2013 har intäkterna förverkligats till 70,6 % och kostnaderna 
till 65,7 % jämfört med budgeten för år 2013. En jämn fördelning av 
budgetmedlen skulle i slutet av augusti vara 66,7 %.

Avgifterna har influtit till 66,5 %. Det är normalt att en större del av 
kursavgifterna inflyter i början av året, bland annat på grund av 
förlängda kurser på våren. Enligt situationen vid höstterminens början 
beräknas antalet kursdeltagare inte stiga under 2013, vilket innebär att 
kursavgifterna inte kommer att överstiga det budgeterade 440 000 
euro. I understöd och bidrag har budgeterats 50 000 euro. 55 000 euro 
har bokats som intäkter 31.8.2013. Av den summan är totalt 34 000 
euro överflyttade från år 2012 till 2013 på grund av att kostnaderna 
uppstår 2013. Det gäller 20 000 euro för Arbis festskrift för 
jubileumsåret 2014 samt 14 000 euro i kvalitets- och 
utvecklingspengar. Av de budgeterade understöden har det influtit 21 
000 euro. För projektet delaktig i Finland, som tog slut 30.6.2013, 
kommer Närings-, trafik- och miljöcentralen att betala ut ca 85 000 euro 
i bidrag. Budgeten kommer alltså att överskridas med ca 90 000 euro. 
Hyresintäkterna har flutit in till 72,6 % av det budgeterade. 
Hyresintäkterna är större under årets första hälft, så prognosen är att 
hyresintäkterna fås in till 100 % av det budgeterade. 
Försäljningsintäkterna och övriga intäkter flyter in enligt budgeten. Hit 
hör bland annat sålda kurser, vilka ordnas enligt tidigare mönster.

Kostnader har bokförts till ca 66 % av de budgeterade anslagen. Arbis 
största utgiftspost är personalkostnader, som utgör drygt 70 % av hela 
budgeten. Personalkostnaderna är i förhållande mindre under 
sommarmånaderna eftersom Arbis inte har kurser då och sålunda inte 
heller kostnader för timlärare. Prognosen är att hållna lektioner kommer 
att vara 23 232 för år 2013. Det är totalt 1 232 mer än budgeterat, då 
22 000 lektioner är det bindande målet. Bland annat har 
invandrarundervisningen vuxit märkbart.

Utgifterna för köp av tjänster förverkligas rätt jämnt under 
verksamhetsåret då många köptjänster faktureras månatligen. Material 
och förnödenheter anskaffas under hela året men med tonvikten på 
början av terminerna. 
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De projektpengar som Arbis har erhållit i intäkter har inte på 
motsvarande sätt beaktats i utgiftsramen. Det betyder att kostnaderna 
till den delen överskrider ramen. Kostnaderna bokförs på olika 
kostnadslag. På grund av projekten Delaktig i Finland, Kvalitets- och 
utvecklingspengar och Arbis 100-årsjubileum samt 1 232 fler lektioner 
överskrids ramen med totalt 120 000 euro.

Investeringarna förverkligas enligt budgeten.

Se närmare i bilagan till ärendet "Anhållan om tillstånd att överskrida 
budgetramen för år 2013".

Föredragande
ekonomichef
Lena Elander
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3
Anhållan om tillstånd att överskrida budgetramen för år 2013

HEL 2013-012047 T 02 02 00

Beslutsförslag

Direktionen anhåller av stadsstyrelsen om att få överskrida sin 
budgetram för år 2013 med 120 000 €.

Föredraganden

Ramen för år 2013 för Helsingfors arbis är 3 071 000 €. Under de tre 
senaste åren har det bindande målet sett ut som här nedan.

Bindande mål och antalet hållna timmar åren 2010–2013 

År                              2010      2011      2012      2013 

Bindande mål         22 000   22 000   22 000   22 000

Hållna lektioner      22 349   22 608   22 920   23 232 (prognos)

Helsingfors arbis har under åren 2009–2013 haft 22 000 
undervisningstimmar som sitt bindande mål. Det förverkligade antalet 
timmar har dock varit högre, för att år 2012 bli 22 920 timmar. 2013 ser 
antalet hållna lektioner ut att bli 23 232. En bidragande orsak till detta 
är den kraftigt växande invandrarundervisningen. 

Invandrarundervisningen

Under de senaste åren har många invandrare hittat till institutets kurser 
i framför allt svenska, men också till andra kurser, t.ex. i finska. 
Höstterminen 2012 godkände direktionen en läroplan för 
invandrarundervisningen och en regelrätt frivillig 
integrationsundervisning inleddes med 16 veckotimmar under 12 
veckor per termin på två olika nivåer. Programmet är 2,5-årigt och 
strävar efter att en kursdeltagare efter den tiden ska kunna avlägga 
språkexamen i svenska för att kunna anhålla om finskt medborgarskap. 
För att detta ska vara möjligt för dem som hösten 2012 inledde sina 
integrationsstudier, pågår därför under höstterminen 2013 dubbla 
program. Sammantaget innebär detta 672 lektioner under år 2013.

Utöver det egentliga integrationsprogrammet har institutet också andra 
kurser för invandrare i sitt program.
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Statistiken nedan visar hur undervisningen för invandrare på institutet 
har vuxit under de senaste fyra åren. Den första stora uppgången var 
år 2011, då Helsingfors arbis inledde sitt projekt ”Delaktig i Finland”. 
Projektet pågick 15.5.2011–30.6.2013. Antalet lektioner riktade till 
invandrare ökade då med 378 på ett år. Den andra stora uppgången 
skedde år 2013, då den regelrätta integrationsundervisningen pågår för 
andra året i följd. Ökningen var då 583 lektioner på ett år. Antalet 
kursdeltagare på de här kurserna har kraftigt ökat just under de två 
senaste åren, efter att institutet kört igång med sin 
integrationsundervisning, från 578 kursdeltagare år 2011 till 956 
kursdeltagare år 2013. 

Satsningen på integration på svenska i Helsingfors finns inskriven i 
fullmäktiges strategi för perioden 2013 – 2016. Det är skäl att betona, 
att integration på svenska inte är möjlig att genomföra på något annat 
institut i hela huvudstadsregionen. Att öka integrationsundervisningen 
på bekostnad av institutets övriga undervisning, skulle vara mycket 
olyckligt. 

Kurser riktade till invandrare åren 2010–2013 

År                    2010    2011    2012    2013 

Timmar          1289    1667    1690    2273 (prognos)

Deltagare         503      578     682      956  (prognos)

Den ökade undervisningen riktad till invandrare innebär alltså, att 
personalkostnaderna under år 2013 har ökat kraftigt och ser ut att 
överskridas med ca 106 000 € i slutet av år 2013, vilket har blivit 
uppenbart först i samband med augusti månads prognos för året.

Beviljade understöd och bidrag 

Festskrift för Arbis med anledning av 100-årsjubileet år 2014 

På sitt möte 18.9.2012 anhöll direktionen för Helsingfors arbis om att få 
överföra influtna bidrag till 2013-års budget. Det gällde 20 000 € från 
stiftelsen Tre smeder för den 100-årsfestskrift som institutet ska ge ut 
år 2014.

Under år 2013 har ytterligare medel för festskriften influtit: 5 000 € från 
Svenska kulturfonden, 5 000 € från Svenska folkskolans vänner och 4 
000 € från Konstsamfundet, sammanlagt 14 000 €. Detta och summan 
ovan gör sammanlagt 34 000 € Pengarna används huvudsakligen för 
utbetalning av arvoden och löner och kostnaderna har inte beaktats i 
ramen för år 2013. 

Kvalitets- och utvecklingspengar
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På sitt möte 18.9.2012 anhöll direktionen för Helsingfors arbis också 
om att få överföra 14 000 € i kvalitets- och utvecklingspengar från 
Utbildningsstyrelsen till år 2013-års budget. Kvalitets- och 
utvecklingspengarna har använts dels för att utveckla samarbetet med 
tre högstadieskolor, dels för ett projekt kring att föra ut IT till seniorer på 
servicehem i staden.

Också satsningen på ungdomar och seniorer finns noterade som mål i 
fullmäktigestrategin för perioden 2013–2016.

Projektet ”Delaktig i Finland”

Den sista raten om ca 85 000 € av invandrarprojektet ”Delaktig i 
Finland ” betalas ännu ut av närings-, trafik- och miljöcentralen under 
hösten 2013.

Direktionen för Helsingfors arbis konstaterar att ramen för år 2013 ser 
ut att överskridas med 120 000 €, men att inkomsterna täcker 
överskridningarna med 90 000 €. 
Nettoöverskridningen är alltså 30 000 €.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Gunborg Gayer, rektor, telefon

gunborg.gayer(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Utfall 31082013.pdf



Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 8 (12)
Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Rektor/4
25.09.2013

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 5200 Dagmarsgatan 3 +358 9 310 49494 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 52 Telefax Moms nr
kansliet@arbis.hel.fi www.hel.fi/arbis +358 9 310 40495 FI02012566

4
Godkännande av planen för it-säkerhet på Helsingfors arbis

HEL 2013-011593 T 07 00 01

Beslutsförslag

Direktionen godkänner förslaget till säkerhetsplan för IT på Helsingfors 
arbis.

Föredraganden

Direktionen för Helsingfors arbis godkände på sitt möte 23.5.2013 en 
IT-plan för institutet för åren 2013-2016. Avsnitt 16 i planen hänvisar till 
IT-säkerhetsplanen, som alltså är en del av IT-planen. Denna plan 
godkändes dock inte då, men har nu uppdaterats.

IT-funktionen på institutet hänger starkt samman med säkerhet. På 
institutet finns det för närvarande ca 60 datorer inom undervisningen 
och drygt 40 inom administrationen. Institutets hela verksamhet vilar på 
att den här maskinparken fungerar som den ska. De program som styr 
verksamheten måste också i alla sammanhang fungera: 
administrationen av ca 800 kurser, 16 000 kursdeltagare, 250 timlärare 
och 26 fast anställda, förutom naturligtvis de program som används i 
undervisningen. 

Den säkerhetsplan som nu föreligger följer de instruktioner för verkens 
IT-säkerhet som stadsstyrelsen har godkänt i sin IT-strategi för åren 
2012–2014.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Gunborg Gayer, rektor

gunborg.gayer(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 25 p.)
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Godkännande av en anskaffningsplan för Helsingfors arbis för åren 
2013-2016

HEL 2013-012045 T 02 08 00

Beslutsförslag

Direktionen godkänner en anskaffningsplan för Helsingfors arbis för 
perioden 2013–2016.

Föredraganden

Helsingfors stad förutsätter att stadens verk har en genomtänkt plan för 
sina anskaffningar. Anskaffningscentralen tillhandahåller information 
om hur anskaffningar inom kommunen ska göras. Helsingfors arbis 
förra anskaffningsplan gällde under åren 2008–2012. 

Det aktuella förslaget till anskaffningsplan är en bearbetning av den 
föregående. I den uppdaterade versionen har man utgått från att 
anskaffningsprocessen ska gå så smärtfritt som möjligt och att den ska 
vara känd för alla som kommer i kontakt med anskaffningar på 
institutet. På Arbis gör man inte särskilt mycket eller stora 
anskaffningar. De som görs anknyter framför allt till IT, marknadsföring 
(kurskatalog och annonsering), bibliotek, matlagning. Beträffande 
reparationer väntar man på institutet på den grundläggande 
reparationen som enligt investeringsplanen förverkligas under åren 
2016–2017.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Gunborg Gayer, rektor, telefon

gunborg.gayer(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Anskaffningsplan 2013 förslag.pdf
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6
Anhållan om befrielse från hyra

HEL 2013-012048 T 10 01 03

Beslutsförslag

Direktionen beslutar att inte i efterskott bevilja Finlands 
humanistförbund befrielse från hyra för Humanistdagarna i november 
2012. Direktionen uppmanar förbundet att inför kommande evenemang 
i god tid, helst ett halvt år i förväg, anhålla om en eventuell justering av 
hyran.

Föredraganden

Finlands humanistförbund har sedan mera än tio år tillbaka årligen 
arrangerat sina Humanistdagar på Helsingfors arbis. Senaste år gick 
evenemanget av stapeln den 17–18 november. 

Hyran hade i enlighet med direktionens beslut från 27.3.2012 (§ 23) 
stigit från föregående år, vilket föranledde Humanistförbundet att 
anhålla om sänkt hyra. Rektorn beviljade förbundet en sänkning av 
hyran på 25 %. 

Efter humanistdagarna kom förbundet in med en ny ansökan, där det i 
efterskott begärde befrielse från hyra, efter att ha hört att andra 
allmännyttiga föreningar av direktionen hade ansökt och blivit beviljade 
befrielse från hyra. Förbundet vill också att direktionen tar ställning till 
nivån på hyran för kommande evenemang. Man hänvisar till att 
Finlands humanistförbund är en allmännyttig organisation som inte 
bedriver kommersiell verksamhet.

Ansökan är daterad den 24 november 2012 och har på institutet 
diarieförts 13.12.2012. P.g.a. olyckliga omständigheter fanns den inte 
tillgänglig under innevarande års första möten. Biträdande rektor har 
informerat Humanistförbundets ordförande att direktionen behandlar 
ansökan på höstens första möte.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Gunborg Gayer, rektor, telefon

gunborg.gayer(a)arbis.hel.fi
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7
Helsingfors arbis fyller 100 år 14.9.2014 

Beslutsförslag

Antecknas för kännedom.

Föredraganden

Helsingfors arbis fyller 100 år den 14 september 2014 samtidigt som 
det finska systerinstitutet Helsingin suomenkielinen työväenopisto gör 
det. Instituten grundades ursprungligen som ett tvåspråkigt institut, 
men år 1929 spjälkades verksamheten på språklig grund upp på två 
olika enheter.

Direktionen för Helsingfors arbis tillsatte på sitt möte 25.5.2010 (§ 49) 
en grupp bestående av dåvarande direktionsmedlemmarna Anna 
Jungner-Nordgren och Mikael von Nandelstadh och av 
byråföreståndaren Tua Sederlöf och rektor Gunborg Gayer för att idéa 
inför institutets 100-årsjubileum år 2014. Arbetsgruppen drog upp 
riktlinjer för hur jubileet skulle uppmärksammas och gruppen föreslog 
att man skulle ordna en gemensam fest med Helsingin työväenopisto, 
att en gemensam utställning för båda instituten skulle arrangeras i 
Stadshuset i det s.k. Virka Galleria och att Helsingfors arbis skulle göra 
en egen svenskspråkig historik. 

Just nu har man från centralförvaltningen bekräftat att instituten 
tillsammans torsdagen den 11 september 2014 kan ordna en 100-
årsmottagning för 300 personer i Stadshuset och att staden står för 
serveringen i anknytning till festen. Instituten står för programmet. 
Samtidigt finns arbetarinstitutens gemensamma utställning i 
Stadshusets galleri upptaget i galleriets program för året. Detta sker 
kostnadsfritt för instituten. Ytterligare pågår arbetet med en festskrift för 
institutet för fullt. Både interna arbetsgrupper inom institutet och 
gemensamma med Työväenopisto har tillsats och har börjat sitt arbete. 

Rektor har för festskriften anhållit om och fått pengar från stiftelsen Tre 
smeder, Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och 
Konstsamfundet. Ett avtal med förlaget Schildts & Söderströms har 
gjorts, och förlaget står för tryckning, marknadsföring och försäljning av 
boken. Helsingfors arbis står för produktionen och redigeringen av 
texterna i skriften och för layouten. 

För övrigt pågår planeringen inför jubileumsåret under detta läsår. 
Läsåret 2014–2015 kommer att fungera som jubileumsår och då är det 
meningen att jubileet ska synas i verksamheten på många olika sätt.

Föredragande
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rektor
Gunborg Gayer


