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1
Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val 
av protokolljusterare

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar konstatera att 
sammanträdet är lagligt och beslutfört och välja ledamöterna Mikael 
von Nandelstadh (reserv Mikael Storsjö) och Eppie Eloranta (reserv 
Marja-Leena Itälehto-Supponen) 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 beslutas separat.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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1
Budgetutfall 28.11.2013 och prognos 31.12.2013

Beslutsförslag

Antecknas för kännedom

Föredraganden

Per 28.11.2013 har intäkterna förverkligats till 112 % och kostnaderna 
till 93,3 % jämfört med budgeten för år 2013. En jämn fördelning av 
budgetmedlen skulle i slutet av november vara 91,7 %.

Avgifterna har influtit till 101 %. I budgeten för år 2013 beräknades 
kursavgifterna bli 440 000 euro och det totala beloppet torde för år 
2013 bli 443 000 euro. I understöd och bidrag har budgeterats 50 000 
euro. I slutet av november 2013 har 139 800 bokförts som intäkter.

 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. År 2013 har ytterligare erhållits 7 000 euro i 
studiesedlar och 14 000 euro för festskriften.

För projektet delaktig i Finland, som tog slut 30.6.2013, har Närings-, 
trafik- och miljöcentralen att betala ut 84 787euro i bidrag. Budgeten 
har alltså överskridits med ca 89 800 euro. Hyresintäkterna har flutit in 
till 72,6 % av det budgeterade. Hyresintäkterna är större under årets 
första hälft. Prognosen är att hyresintäkterna fås in till 86 % av det 
budgeterade. Försäljningsintäkterna och övriga intäkter flyter in enligt 
budgeten. Hit hör bland annat sålda kurser, vilka ordnas enligt tidigare 
mönster.

Kostnader har bokats ca 93,3 % 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 inte heller 
kostnader för timlärare. Prognosen är att de hållna lektionerna kommer 
att vara 23 160 för år 2013. Det är totalt 1 160 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 1160 fler lektioner 
överskrids ramen med totalt 61 000 euro.

Investeringarna förverkligas enligt budgeten.

Föredragande
Lena Elander
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2
Kursavgifter och hyror på Helsingfors arbis från 1.8.2014 

HEL 2013-014703 T 02 05 00

Beslutsförslag

Direktionen godkänner förslaget till hyror och justerade kursavgifter för 
Helsingfors arbis från 1.8.2014 enligt bilagorna.

Föredraganden

Direktionen för Helsingfors arbis godkände 27.3.2012 de nuvarande 
kursavgifterna för institutet. Tidigare har en justering gjorts vartannat 
år, och dess storleksordning har närmast varit en inflationshöjning. 
Från och med år 2014 föreslås, att avgifterna justeras årligen. Kurserna 
skall i fortsättningen prissättas utgående från kursens karaktär och inte 
enbart utgående från hur många lektioner en kurs är, vilket har varit 
fallet under de senaste åren. Vissa kurser, som är dyrare att 
förverkliga, föreslås få ett högre kurspris. Matlagningskurserna skiljer 
sig från övriga kurser på så sätt att matvarorna köps för budgetmedel, 
då det är brukligt att kursdeltagarna själva direkt står för 
materialkostnader på andra kurser. År 2013 är 18 000 euro budgeterat 
för inköp av livsmedel.

En grundläggande princip har varit att kursavgifterna för Helsingfors 
arbis inte avsevärt avviker från det finska arbetarinstitutets, eftersom 
vartdera institutets kunder är helsingforsare. Det finska institutet har 
senast höjt sina avgifter 1.8.2013 med 3 %. Man har där betydligt flera 
avgiftsklasser, vilket gör att en jämförelse inte direkt kan göras. En 
annan princip är att avgifterna ska vara på en sådan nivå att de inte 
utgör ett hinder för deltagande på institutets kurser.

Helsingfors arbis har ett avtal med Oiva Akatemia, stadens verk för 
personalfortbildning. Avtalet går ut på att alla verk i staden som ordnar 
svenskundervisning för sin personal kan beställa kurserna av 
Helsingfors arbis. Avgifterna har varit desamma som de ordinarie 
kursavgifterna, med det undantaget att institutet tar betalt för minst 10 
närvarande. Om antalet kursdeltagare är mellan 11 och 15 tar institutet 
betalt för 15 personer, och om det är mellan 16 och 20 tar institutet 
betalt för minst 20 personer.

Inkomsterna från kursavgifterna kommer år 2013 att vara ca 443 000 
euro vilket är 3 000 euro mera än budgeterat. I budgeten för år 2014 
beräknas att 455 000 euro skall fås in för kursavgifter för att 
inkomstramen skall nås. Höjningen är ca 3 %.
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Rektor söker årligen från Utbildningsstyrelsen om studiesedlar. 
Studiesedlar är statens stöd till vissa specifika grupper av 
kursdeltagare, och de har på Helsingfors arbis delats ut till 
handikappade, seniorer och invandrare så att kursavgifterna för vissa 
kurser har varit nedsatta. Beloppet som beviljats i studiesedlar har 
årligen minskat och utgör 7 000 euro år 2013. Ytterligare kan 
kursdeltagare av rektor anhålla om nedsatt avgift genom en skriftlig 
anhållan. Antalet sådana ansökningar har 2013 varit 40, varav 35 
beviljats 50 procents rabatt och en helt befriats från kursavgift.

Principerna för hyror för utomstående som vill hyra utrymmen på Arbis, 
ändrades år 1.8.2012 så att hyran räknas per timme. Efterfrågan på 
utrymmen varierar och år 2013 beräknas hyresintäkterna bli ca 43 000 
euro vilket understiger den budgeterade summan med 7 000 euro. Man 
försöker framledes effektivera uthyrningen av lokaliteterna. Förslaget 
är, att hyrorna hållas på samma nivå som i direktionens beslut 
27.3.2012, § 23.

Föredragande
Lena Elander

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 05122013 Arbis hyror 2014.pdf
2 05122013 Arbis kursavgifter 2014.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BA601C5D9-4A92-4A34-A0E0-E3BA456A6C86%7D&vsId=%7B7B435911-5332-4E3F-8007-03901C969E72%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BA601C5D9-4A92-4A34-A0E0-E3BA456A6C86%7D&vsId=%7B7B435911-5332-4E3F-8007-03901C969E72%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BA601C5D9-4A92-4A34-A0E0-E3BA456A6C86%7D&vsId=%7B7B435911-5332-4E3F-8007-03901C969E72%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BA601C5D9-4A92-4A34-A0E0-E3BA456A6C86%7D&vsId=%7B7B435911-5332-4E3F-8007-03901C969E72%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BA601C5D9-4A92-4A34-A0E0-E3BA456A6C86%7D&vsId=%7B7B435911-5332-4E3F-8007-03901C969E72%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BA601C5D9-4A92-4A34-A0E0-E3BA456A6C86%7D&vsId=%7B7B435911-5332-4E3F-8007-03901C969E72%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BA601C5D9-4A92-4A34-A0E0-E3BA456A6C86%7D&vsId=%7B7B435911-5332-4E3F-8007-03901C969E72%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B0B5730D4-EE89-4A86-AEA7-8C0A0832786A%7D&vsId=%7B71D15D61-42F9-453B-98C0-238EDB9CDF6D%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B0B5730D4-EE89-4A86-AEA7-8C0A0832786A%7D&vsId=%7B71D15D61-42F9-453B-98C0-238EDB9CDF6D%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B0B5730D4-EE89-4A86-AEA7-8C0A0832786A%7D&vsId=%7B71D15D61-42F9-453B-98C0-238EDB9CDF6D%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B0B5730D4-EE89-4A86-AEA7-8C0A0832786A%7D&vsId=%7B71D15D61-42F9-453B-98C0-238EDB9CDF6D%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B0B5730D4-EE89-4A86-AEA7-8C0A0832786A%7D&vsId=%7B71D15D61-42F9-453B-98C0-238EDB9CDF6D%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B0B5730D4-EE89-4A86-AEA7-8C0A0832786A%7D&vsId=%7B71D15D61-42F9-453B-98C0-238EDB9CDF6D%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B0B5730D4-EE89-4A86-AEA7-8C0A0832786A%7D&vsId=%7B71D15D61-42F9-453B-98C0-238EDB9CDF6D%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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3
Helsingfors arbis budget och dispositonsplan för år 2014

HEL 2013-014741 T 02 02 01

Beslutsförslag

Direktionen godkänner dispositionsplanen för år 2014.

Föredraganden

Stadsfullmäktige godkände 13.11.2013, § 385, stadens budget för år 
2014. Stadsstyrelsen hade höjt utgiftsramen för Arbis med 100 000 
euro, vilket godkändes i stadsfullmäktige. Ramen för år 2014 har höjts 
med 4,9 % jämfört med budgeten för år 2013: 

Ramen för Helsingfors arbetarinstitut gavs enligt följande (1 000 euro):

                           BS 2012         BU 2013             Ram  2014   

Inkomster                    614               570                         570

Utgifter                    -3 009           -3 071                     -3 223

Verksamhetsbidrag -2 395           -2 501                     -2 653

Inkomster

Ramen för inkomster har hållit samma nivå år 2014 som i budgeten för 
år 2013. Kursavgifterna väntas inbringa 455 000 euro, vilket är 12 000 
euro mera än vad prognosen för budgetens utfall för år 2013 visar. Det 
här kommer att uppnås fastän timantalet inte i högre grad får överstiga 
22 500, vilket är institutets bindande mål för året. Kurspriserna föreslås 
bli justerade från och med 1.8.2014, med en ökning på i genomsnitt 10 
%. Genom att öka fyllnadsgraden på kurser inbringar kurserna mera 
och effektivitetsgraden höjs. Understöd och bidrag beräknas inbringa 
20 000 euro. Man anhåller också aktivt om projektpengar och om 
studiesedlar. För att få in 45 000 i hyresinkomster effektiveras 
marknadsföringen av Arbis utrymmen för utomstående hyresgäster. 
Hyrorna föreslås inte bli höjda år 2014. Övriga inkomster består bl.a. av 
sålda kurser till stadens övriga verk och till utomstående.

Utgifter

Utgifterna har beräknats utgående från att 22 500 undervisningstimmar 
genomförs. Personalen består av 27 månadslöntagare och ca 250 
timlärare och en del extra personal. Lönekostnaderna har beräknats 
utgående från gällande avtal.
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Verksamheten år 2014 är planerade så att kurserna i huvudsak ordnas 
i institutets egna utrymmen på Dagmarsgatan 3 och i Stoa. Några 
utrymmen hyrs av stadens skolor främst för slöjd och gymnastik och av 
utomstående hyrs en simhall och ett fotolaboratorium.

Investeringar

Ramen för investeringar är 42 000 euro år 2014. Det nya 
kurshanteringsprogrammet kostar ca 12 000 euro år 2014. För 
anskaffning av lösöre har år 2014 reserverats 30 000 euro. 

Prestationsmål

Bindande prestationsmål är 22 500 undervisningstimmar.

Produktiviteten

För att förbättra produktiviteten strävar man bl.a. efter att höja 
deltagarantalet på kurserna samt att effektivera uthyrningen.

Föredragande
ekonomichef
Lena Elander

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 BU 2014 dispositionsplan.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B8B866BB9-087C-49E3-B1A9-45D6C296BFAA%7D&vsId=%7B0EC3551D-ADD6-4EDC-B75F-A5960ADDC6B1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B8B866BB9-087C-49E3-B1A9-45D6C296BFAA%7D&vsId=%7B0EC3551D-ADD6-4EDC-B75F-A5960ADDC6B1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B8B866BB9-087C-49E3-B1A9-45D6C296BFAA%7D&vsId=%7B0EC3551D-ADD6-4EDC-B75F-A5960ADDC6B1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B8B866BB9-087C-49E3-B1A9-45D6C296BFAA%7D&vsId=%7B0EC3551D-ADD6-4EDC-B75F-A5960ADDC6B1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B8B866BB9-087C-49E3-B1A9-45D6C296BFAA%7D&vsId=%7B0EC3551D-ADD6-4EDC-B75F-A5960ADDC6B1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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3
Läroplan för Helsingfors arbis

HEL 2013-014743 T 00 01 01

Beslutsförslag

Direktionen godkänner förslaget till läroplan för Helsingfors arbis.

Föredraganden

Helsingfors arbis är ett medborgarinstitut enligt lagen om fritt 
bildningsarbete (21.8.1998/632). Enligt lagen ska det fria 
bildningsarbetet utifrån principen om livslångt lärande anordna 
utbildning som stöder sammanhållningen och jämlikheten i samhället 
samt ett aktivt medborgarskap. Målet för undervisningen inom det fria 
bildningsarbetet är att främja individers mångsidiga utveckling, 
välmående och välfärd och att främja demokrati, pluralism, hållbar 
utveckling, kulturell mångfald och internationalism. Det fria 
bildningsarbetet kännetecknas av studier efter eget val, samhörighet 
och delaktighet. (Kap. 1, § 1)

Kursutbudet inom den fria bildningen styrs däremot inte av några 
läroplansföreskrifter. Kollegiet på Helsingfors arbis har dock i sina 
pedagogiska diskussioner ansett att en läroplan skulle ge en tydligare 
ryggrad åt planeringen och utvecklandet av kursutbudet. Eftersom 
Helsingfors arbis är ett stort institut med 10 planeringsansvariga lärare 
är det viktigt att man inom kollegiet har en gemensam syn på den 
pedagogiska uppgiften. En läroplan visar också utåt att institutet tar sitt 
uppdrag på allvar och ökar på så sätt trovärdigheten för dess 
verksamhet.

Läroplanen har utarbetats under vår- och höstterminen 2013 genom 
diskussioner främst i lärarkollegiet. Också stödfunktionerna har 
involverats, eftersom de är en integrerad del i det pedagogiska 
maskineriet.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Förslag till läroplan för Helsingfors arbis 2013.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BF1E8A708-E236-4EFD-A08E-14A71C71CB7E%7D&vsId=%7B09E07321-EF72-4687-A590-FDEED0246FD5%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BF1E8A708-E236-4EFD-A08E-14A71C71CB7E%7D&vsId=%7B09E07321-EF72-4687-A590-FDEED0246FD5%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BF1E8A708-E236-4EFD-A08E-14A71C71CB7E%7D&vsId=%7B09E07321-EF72-4687-A590-FDEED0246FD5%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BF1E8A708-E236-4EFD-A08E-14A71C71CB7E%7D&vsId=%7B09E07321-EF72-4687-A590-FDEED0246FD5%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BF1E8A708-E236-4EFD-A08E-14A71C71CB7E%7D&vsId=%7B09E07321-EF72-4687-A590-FDEED0246FD5%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BF1E8A708-E236-4EFD-A08E-14A71C71CB7E%7D&vsId=%7B09E07321-EF72-4687-A590-FDEED0246FD5%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BF1E8A708-E236-4EFD-A08E-14A71C71CB7E%7D&vsId=%7B09E07321-EF72-4687-A590-FDEED0246FD5%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BF1E8A708-E236-4EFD-A08E-14A71C71CB7E%7D&vsId=%7B09E07321-EF72-4687-A590-FDEED0246FD5%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BF1E8A708-E236-4EFD-A08E-14A71C71CB7E%7D&vsId=%7B09E07321-EF72-4687-A590-FDEED0246FD5%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BF1E8A708-E236-4EFD-A08E-14A71C71CB7E%7D&vsId=%7B09E07321-EF72-4687-A590-FDEED0246FD5%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BF1E8A708-E236-4EFD-A08E-14A71C71CB7E%7D&vsId=%7B09E07321-EF72-4687-A590-FDEED0246FD5%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BF1E8A708-E236-4EFD-A08E-14A71C71CB7E%7D&vsId=%7B09E07321-EF72-4687-A590-FDEED0246FD5%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BF1E8A708-E236-4EFD-A08E-14A71C71CB7E%7D&vsId=%7B09E07321-EF72-4687-A590-FDEED0246FD5%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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4
Företagshälsovårdens verksamhetsplan 2012-2014 

HEL 2013-014742 T 01 04 02 00

Beslutsförslag

Direktionen godkänner verksamhetsplanen för företagshälsovården för 
Helsingfors arbis för åren 2012–2014. 

Föredraganden

Helsingfors stads personalhälsovård gör numera tillsammans med de 
olika förvaltningarna upp en verksamhetsplan för tre år åt gången. Den 
nuvarande verksamhetsplanen, som ska gälla under åren 2012–2014, 
har på grund av förbiseende inte blivit godkänd.

Föredraganden föreslår att det verksamhetsplan som Helsingfors arbis 
och företagshälsovården I Helsingfors tillsammans har skissat upp 
godkänns av direktionen.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Företagshälsovårdens verksamhetsplan  2012-2014.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BD6E098EC-C0EC-4987-BCF2-C327B652B3F5%7D&vsId=%7BAC76A9DD-841B-4CE0-94E8-4FB945EAE542%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BD6E098EC-C0EC-4987-BCF2-C327B652B3F5%7D&vsId=%7BAC76A9DD-841B-4CE0-94E8-4FB945EAE542%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BD6E098EC-C0EC-4987-BCF2-C327B652B3F5%7D&vsId=%7BAC76A9DD-841B-4CE0-94E8-4FB945EAE542%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BD6E098EC-C0EC-4987-BCF2-C327B652B3F5%7D&vsId=%7BAC76A9DD-841B-4CE0-94E8-4FB945EAE542%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BD6E098EC-C0EC-4987-BCF2-C327B652B3F5%7D&vsId=%7BAC76A9DD-841B-4CE0-94E8-4FB945EAE542%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document


Helsingfors stad Föredragningslista 6/2013 11 (22)
Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Rektor/5
05.12.2013

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

5
Rektors pensionering och nyrekrytering av rektor

Beslutsförslag

Antecknas för kännedom.

Föredraganden

Rektor Gunborg Gayer har till stadsstyrelsen lämnat in sin 
avskedsansökan på grund av uppnådd pensionsålder. Hon önskar 
avgå 1.11.2014. Enligt Helsingfors arbis instruktion, § 10, är det 
stadsfullmäktige som på förslag av direktionen utser rektor. 

En sannolik tidtabell är den, att stadsstyrelsen i början av vårterminen 
2014 ger direktionen i uppdrag att sätta i gång en rekryteringsprocedur. 
Med utgångspunkt i direktionens möten under vårterminen, innebär det 
att en annons kunde publiceras i mitten av februari och 
ansökningstiden kunde vara tre veckor. Intervjuerna med kandidaterna 
kunde ske under vecka 12 och direktionen kunde ta ställning till de 
bästa kandidaterna på sitt möte i slutet av mars eller senast i början av 
maj. På så sätt skulle ärendet hinna upp i fullmäktige senast under juni 
månad och en ny rektor vara utsedd före semestrarna.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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6
Slutrapport av projektet Delaktig i Finland i huvudstadsregionen

Beslutsförslag

Antecknas för kännedom.

Föredraganden

Enligt Helsingfors arbis instruktion, § 7, p 3, är det rektor som ansöker 
om olika slag av understöd och bidrag. Under tiden 15 maj 2011 – 30 
juni 2013 geniomfördes på Helsingfors arbis projektet Delaktig i Finland 
i huvudstadsregionen. Som projektledare fungerade Ann-Jolin Grüne. 
Projektet finansierades av både statsrådet och Finska och Svenska 
kulturfonden. Slutsumman för hela projektet landade på 267 420,09 €. 
Helsingfors arbis har inom utsatt tid både delrapporterat och 
slutrapporterat hur medlen har använts. De viktigaste resultaten 
redovisas nedan.

Verksamhet

2011

Skapande av en projektadministration

Projektplanering

Kartläggning av tredje sektorn (överfördes till Luckans projekt Fika år   
2012)

Planering av målgruppsforskningen

Utbildning av dramapedagog

Resa till Stockholm för att bekanta oss med   integrationsverksamheten 
där

Utveckling av www.svenskskola.fi påbörjad

Gemensamt seminarium med de övriga Delaktig-projekten

Broschyren Courses, Social life, Programmes kom ut.

2012

Målgruppsutredningen blev klar 2012
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Intgerationsutbildningen planerades och startade på hösten

Integrationsutbildningens läroplan skrevs.

Internetsidans utveckling började (www.hej.fi)

Mångkulturella feståret planerade en minimodell av MKF.

Courses, Social life Programmes - konceptet utvidgades. 

Arbete för att hitta en finansieringsmodell för Luckans bridge-tjänst 
fortsatte.

Initiativ till och förberedelse av budgetmotion för en ny befattning: 
invandrarkoordinator

Fortbildning i mångkulturell handledning för två handledare.

Arbis lärare fortbildades genom en studieresa till Stockholm. 

www.svenskskola.fi blev färdig.

Gemensamt Delaktig i Finland - seminarium (de svenska)  oktober 
2012

Ett nätverksseminarium för lärare och daghemspersonal om 
invandrares rätt att välja språk

Marknadsföring av integrationsutbildningen och språkkursen för 
hemmaföräldrar.

2013

Arbetsplatskartläggningar x 2

Internetsidan översattes och utvecklades. (hej.fi)

Praktikplatser för integrationsutbildningens elever x 4

Planering av integrationsutbildningen 2013

Arbis deltog i NTM-centralens upphandling av integrationsutbildningar i 
Nyland.

Skapade en logo för integrationsutbildningen - SFI Arbis

Skapade en flyer för att presentera integrationsvägen på svenska efter 
projektets slut.

Marknadsföring av SFI Arbis och kursen för hemmföräldrar.
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Planering och genomförande av de svenska Delaktig i Finlands 
slutseminarium.

Slutrapport skrevs.

Två artiklar till Delaktig i Finlands slutpublikation skrevs (en om 
integration på svenska och en annan om huvudstadsregionens projekt.

Finansierade korrekturläsningen av delaktig i Finland K5 
inlärningsmiljö. 

Modellen för en integrationsväg på svenska färdigställdes. 

Broschyren Courses, social life programmes sammanställdes för 
hösten 2013

2011

1.1-30.9.2011      18 475, 23€

1.10-31.12.2011   51 868, 81€

Totalt:                70 344,04 €

Beviljat:              97 000 €

2012

1.1-31.5.2012       38 086,36 €

1.6-31.10.2012     47 892,49 €

1.11-31.12.2012   22 265,65 €

Totalt:               108 244, 44€

Beviljat:             140 000 €

Överföring till 2013 25 000 €

2013

1.1-30.6.2013      88 831,61 €

Totalt:                88 831,61 €

Beviljat:              64 000 €
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Överföring från 2012: 25 000 €

Totalt:                        89 000 €

Projektets totalbudget: 267 420,09 €

Beviljat            Använt

300 000 € 267 420,09 €

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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7
Ändring av mötesdatum 2014

HEL 2013-015390 T 00 00 02

Beslutsförslag

Direktionen beslutar att ändra datumet för det första mötet år 2014 till 
den 6 februari. Mötet hålls kl. 17.00 på Helsingfors arbis.

Föredraganden

I ekonomiförvaltningscentralens meddelande från den 29 november 
2013 ska bokslutet för år 2013 lämnas in senast den 6 februari. För att 
direktionen ska kunna ta ställning till bokslutet föreslår föredraganden 
därför att årets första möte tidigareläggs med en vecka till den 6 
februari kl. 17.00.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi
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8
Val av invandrarkoordinator

HEL 2013-015242 T 01 01 01 01

Beslutsförslag

Direktionen utser en av de två huvudkandidaterna till 
invandrarkoordinator på Helsingfors arbis från 1.1.2014.

Föredraganden

Helsingfors arbis genomförde under tiden maj 2011 – juni 2013 ett 
omfattande invandrarprojekt under rubriken ”Delaktig i Finland i 
huvudstadsregionen” (DiFh). Projektet finansierades av både statsrådet 
och Finska och Svenska kulturfonden. 

Som ett av många resultat av projektet inrättades från 1.7.2013 en 
befattning som invandrarkoordinator vid Helsingfors arbis. Befattningen 
har tillfälligt under höstterminen 2013 skötts av Ann-Jolin Grüne, som 
också fungerade som projektledare för DiFh. 

Befattningen ledigförklarades 27.10.2013 i Hufvudstadsbladet och i 
stadens rekryteringsprogram och ansökningstiden gick ut 11.11.2013. 
Den söktes av sammanlagt 42 personer, av vilka en lämnade in en 
försenad ansökan. Nivån på de sökande kan anses vara hög.

Enligt § 10 i Helsingfors arbis instruktion, är det rektor som utser alla 
befattningshavare utom de planeringsansvariga lärarna. Helsingfors 
arbis behöver inte under år 2013 av centralförvaltningen anhålla om att 
få besätta sina befattningar och tjänster. 

Rektor och biträdande rektor har 18 och 19.11 intervjuat sju av de 
sökande: VH Stina Hafrén, BA Ann-Jolin Grüne, pol.kand. Min young 
Lee, pol.mag. Eva Lindström, teol.mag. Pia Pirkola, pol.mag Charlotta 
Smeds och pol.mag/fil.mag. Janina Svaetichin.

28.11 intervjuades Stina Hafrén, Ann-Jolin Grüne, Min young Lee och 
Janina Svaetichin  av rektor och biträdande rektor på nytt, denna gång i 
närvaro av direktionens vice ordförande Christel von Martens. Man 
kom då fram till att två av kandidaterna var jämngoda, nämligen Ann-
Jolin Grüne och Min young Lee. Rektor beslutade därför att föra över 
beslutet till direktionen.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar



Helsingfors stad Föredragningslista 6/2013 18 (22)
Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Rektor/8
05.12.2013

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

Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077
moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Invandrarkoordinator, befattningsbeskrivning.pdf
2 Sammanställning, invandrarkoordinator.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B104EB561-7078-402C-88C6-9EA74FA17CBC%7D&vsId=%7B87903A5B-3B03-4B86-B2EA-A389B3B0992E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B104EB561-7078-402C-88C6-9EA74FA17CBC%7D&vsId=%7B87903A5B-3B03-4B86-B2EA-A389B3B0992E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B104EB561-7078-402C-88C6-9EA74FA17CBC%7D&vsId=%7B87903A5B-3B03-4B86-B2EA-A389B3B0992E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B3CAF4206-7587-4DC9-BEF2-1E2D6A64E965%7D&vsId=%7BA84EDF7F-9BAB-4541-8393-B9B7CA976264%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B3CAF4206-7587-4DC9-BEF2-1E2D6A64E965%7D&vsId=%7BA84EDF7F-9BAB-4541-8393-B9B7CA976264%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B3CAF4206-7587-4DC9-BEF2-1E2D6A64E965%7D&vsId=%7BA84EDF7F-9BAB-4541-8393-B9B7CA976264%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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9
Helsingfors arbis åtaganden i stadens och SJ-rotelns strategi för 
åren 2013–2016 

Beslutsförslag

Antecknas för kännedom.

Sammandrag

Helsingfors arbis åtaganden i stadens och SJ-rotelns strategi för åren 
2013–2016 

Strategin utgår från fullmäktiges strategi för perioden 2013–2016. I den 
här förteckningen finns de synpunkter med som närmast berör 
bildnings- och kultursektorn från Arbis synvinkel.

1. Hyvinvoiva Helsinki

1.1 Nuorille tilaa kuulua ja loistaa

• Man söker modeller för hur invandrarbarn och -unga ska 
kunna integreras utan att hamna utanför systemen.

HEKE/Mamo i samarbete med andra förvaltningar + Arbis 

• Man kommer överens om hur man ska behandla initiativ 
som kommer från ungdomar.

UC i samarbete med alla förvaltningar

• Arbis förverkligar årligen kurser och evenemang avsedda 
för ungdomar samt familjeprogram.

Arbis i samarbete med UBV

1.2 Ikääntyvistä huolehditaan 

• Samarbetet med de svenska servicehusen stabiliseras och 
utvidgas. Kurser speciellt i IT för seniorer och under dagtid ökas.

Arbis i samarbete med SHV, tredje sektorn

• Invandrarseniorer beaktas i kursutbudet; samarbetet 
mellan STO och SOTE fortsätter.

Työvis i samarbete med Sote och Arbis

1.3 Helsinki on vahvasti kaksikielinen

• Kunskaperna i svenska för stadens anställda förbättras.
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Arbis i samarbete med alla andra förvaltningar

• SJ-rotelns verk både erbjuder sina tjänster och informerar 
om dem på svenska.

Alla verk

1.4 Kansainvälinen Helsinki – maahanmuuttajat aktiivisia 
kaupunkilaisia

• Undervisningen i finska och svenska ökas

STO och Arbis

• Hemmaföräldrarnas språkkunskaper i finska och svenska 
förbättras.

Heke, UBV, STO, Arbis, 

• En fullvärdig integrationsundervisning inleds. Till dess 
fortsätter det nuvarande frivilliga integrationsprogrammet.

Arbis tillsammans med Heke/Mamo, Luckan

1.5 Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat ja 
terveyserot kavenevat – virastojen yhteishankkeet ja uudet avaukset

---

1.6 Helsinkiläisten liikunta lisääntyy

• Arbis ordnar också framdeles mycket motionskurser 
eftersom stadens utbud på svenska är mycket knappt. 

Arbis

2. Elinvoimainen Helsinki

2.1 Kansainvälisesti tunnettu ja vetovoimainen kaupunki

• Kurserna i navigation marknadsförs under temat 
”Havshelsingfors”

Arbis + STO

• Arbis erbjuder kurser i navigation

Arbis + STO

• Arbis erbjuder avgiftsfritt program på olika håll i stan

STO + Arbis
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• 100-årsjubileiåret 2014 - 2015 noteras bl.a. genom 
utställningar och evenemang 

Arbis + STO

2.2 Suomen yritysmielisin kaupunki

2.3 Uudistumalla kilpailukykyä

2.4 Kulttuurista iloa ja vetovoimaa 

• Institutet bjuder ut sina lokaliteter till olika smågrupper till 
övning och uppvisning när den egna verksamheten tillåter det

STO + Arbis

• De digitala tjänsterna utvecklas som en del av 
kundtjänsten. Webbanmälningen förnyas.

Arbis + STO

2.5 Osaavien ihmisten kaupunki

3. Toimiva Helsinki

3.1 Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina

• Samanvändningen av lokaliteterna effektiveras

Alla förvaltningsgrenar

3.2 Asukkaille sujuvat ja integroidut palvelut

• Arbis inför nyckeltal gemensamma för 
huvudstadsregionens institut för att kunna jämföra verksamheterna

Arbis + huvudstadsregionens medborgarinstitut

4.  Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen

4.1 Talous tasapainottuu ja tuttavuus paranee

4.2 Taitava johtaminen ja osaava henkilökunta

4.3 Kaupunkikonsernia johdetaan kokonaisuutena

4.4 Tehokkaat ja toimivat tukipalvelut 

5. Demokratia ja osallisuus lisääntyvät

5.1 Avoin ja osallistava Helsinki

• Den virtuella och digitala kommunikationenutvecklas
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Alla förvaltningsgrenar

• Kursutbudet innehåller program och tillställningar som 
behandlar demokrati

Arbis + STO

• Verkens samarbetsnätverk Krut utvecklas 

UC + alla verk

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer


