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§ 74   GYF 2017/0534-10.15 
 
Preliminär utbildningsorganisation 2018/2019 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskontorets skrivelse 2017-11-10 med bilagor 1-3 
 
Bakgrund 
Preliminär utbildningsorganisation för läsåret 2018/2019 inom Kalmarsunds 
gymnasieförbund föreslås enligt bifogat förslag bilagorna 1-3. 
 
Förslaget är utarbetat efter analys av årets ansökningar och i samråd med 
verksamhetsområdeschefen och samtliga rektorer. En prognos för antalet sökande 
2018/2019 har upprättats. Målet är att i största möjliga mån tillgodose sökandes 
förstahandsval inom ramen för en verksamhet med hög kvalité och 
kostnadseffektivitet. Utifrån prognoserna har en ekonomisk konsekvensanalys 
genomförts för respektive program och skolenhet. 
 
Efter en analys av rikstrenden och en uppföljning av årets antagning pekar 
prognosen på ett behov av en organisation med något fler platser än innevarande 
läsår. För att vara förberedda för ett ökat antal sökande planerar vi att utöka med 
88 platser. Den preliminära organisationen för 2018/2019 omfattar då 1120 platser 
på de nationella programmen.  
Förslag till organisation för nationella program redovisas i bilaga 1. 
 
Organisationsförslag med antalet platser för introduktionsprogrammen framgår av 
bilaga 2. Språkintroduktion har en beredskap att ta emot 100 nya elever. 
 
Gymnasiesärskolan avser att vara oförändrad 2018/2019. Utbildningsutbudet 
framgår av bilaga 3. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att styrelsen fastställer utbildningsorganisation inom 
Kalmarsunds gymnasieförbund för läsåret 2018/2019 enligt bifogat förslag 
bilagorna 1-3. 
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§ 75   GYF 2017/0296-01.04 
 
Budget och verksamhetsmål 2018 - Ekonomisk planering 2019-
2020 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskontorets skrivelse 2017-11-09 
Budget och verksamhetsmål 2018 – Ekonomisk planering 2019-2020 
 
Budgetförslag inför år 2018 utgår från 2017 års budget inklusive löneökningar 
(2,5 %) samt justering för ökning av antalet 16–19 åringar och förändringar av 
statsbidrag och digital kompetens. Förslag till budget 2018 innehåller dock inte 
längre någon medfinansiering från medlemskommunerna för digital kompetens 
utan får självfinansieras av förbundet år 2018. Sammantaget innebär detta en 
budgetram för år 2018 som uppgår till 423 091 tkr. 
 
Statsbidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och omfattar 
gymnasie- och komvuxverksamhet beräknas enligt den totala 
befolkningsprognosen för varje kommun. Utfallet för statsbidragen, både för 
komvux och för gymnasiet, innebär sammantaget en utökning av 
medlemsbidraget med 1 686 tkr inför 2018. 
 
Förändringar av statsbidragen korrigeras enligt det slutgiltiga cirkuläret från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inför år 2018 i samråd med 
medlemskommunerna. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att styrelsen godkänner upprättat förslag till ”Budget och 
verksamhetsmål 2018 – Ekonomisk planering 2019-2020”. 
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§ 76   GYF 2016/0485-01.05 
 
Rapport för intern kontroll 2017, ekonomifunktionen 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskontorets skrivelse 2017-11-06 
Rapport för intern kontroll 2017, ekonomifunktionen, 2017-10-05 
 
Bakgrund 
Enligt styrelsens beslut den 28 oktober 2016 ska förbundet varje år upprätta en 
särskild kontrollplan för innevarande års uppföljning/granskning av den interna 
kontrollen. Resultatet av denna samt bedömning av riskhanteringen ska 
rapporteras till styrelsen. 
 
Styrelsen beslutade den 24 november 2016 om kontrollpunkter inom följande 
områden: 
- Attestrutiner 
- Leverantörsfakturor 
- Representation 
- Upphandling 
- Avtal 
 
Rapport 2017 
Rapporten påvisar att gymnasieförbundets rutiner i de områden som granskats, i 
huvudsak fungerar tillfredsställande. Dock konstateras följande 
förbättringsområden: 
 
- Inom granskningsområdet ”representation” finns utrymme för förbättringar både 

gällande vilka kostnader som konteras som representation men även gällande 
utelämnandet av syfte och deltagare på representationsfakturor. 

- Inom granskningsområdet ”rättigheter beslutsattestant” finns utrymme för 
förbättringar gällande inlagda rättigheter i ”Navigatorn” kontra beslutad 
attestlista.  

 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att styrelsen godkänner rapporten för uppföljning och 
åtgärder, upprättad 2017-10-05, avseende den interna kontrollplanen för år 2017.  
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§ 77   GYF 2017/0486-01.05 
 
Interna kontrollpunkter 2018 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskontorets skrivelse 2017-11-09 
Interna kontrollpunkter 2018, ekonomifunktionen, 2017-09-28 
Konsekvensanalys – beskrivning av interna kontrollpunkter 2018, 2017-09-28 
 
Bakgrund 
Enligt Förbundsstyrelsens beslut den 28 oktober 2016 ska förbundet, senast i 
december, varje år upprätta en särskild kontrollplan för kommande års 
uppföljning/granskning av den interna kontrollen. Resultatet av denna samt 
bedömning av riskhanteringen ska rapporteras till styrelsen senast i samband med 
upprättandet av årsredovisningen. 
 
Utifrån konstaterade risker med relativa höga risktal inom ekonomifunktionen har 
ett antal kontrollpunkter med konsekvensanalys tagits fram i syfte att kontrollera 
hur pass utsatt förbundet är inom respektive område. 
 
Under 2018 kommer följande områden kontrolleras: 
- Attestrutiner 
- Leverantörsfakturor 
- Kontanta medel 
- Bokföringsorder 
- Investeringar 
- Inkasso 
 
De olika kontrollområdenas risker, kontrollmoment samt metoder, frekvens och 
ansvarig utförare av kontrollen framgår av dokumentet ”Interna kontrollpunkter 
2018, ekonomifunktionen” upprättat 2017-09-28. En konsekvensanalys som 
beskriver framtagna kontrollpunkter har tagits fram, upprättad 2017-09-28. 
 
Ekonomisk konsekvens 
Kontrollpunkterna är prioriterade och kommer att hanteras inom befintlig 
personalstyrkas arbetsuppgifter. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att styrelsen antar interna kontrollpunkter för 
ekonomifunktionen år 2018, upprättade 2017-09-28. 
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§ 78 GYF 2017/0166-01.04 
 
Budgetprognos efter 10 månader 
 
Informationen ges till styrelsen vid styrelsemöte 2017-11-23. 
 
 
 
§ 79 GYF 2017/0514-03.04 
 
Revisorernas utlåtande avseende delårsbokslut 2017 
 
Informationen ges till styrelsen vid styrelsemöte 2017-11-23. 
 
 
 
§ 80 GYF 2017/0546-01.02 
 
Revidering av policyn för ”Alkohol, narkotika, anabola steroider 
och tobak” 
 
Informationen ges till styrelsen vid styrelsemöte 2017-11-23. 
 
 
 
§ 81 GYF 2017/0547-10.01 
 
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) – Läsårsrapport 
2016/2017 
 
Informationen ges till styrelsen vid styrelsemöte 2017-11-23. 
 
 
 
§ 82 
 
Övriga frågor 
 
Förslag på ny logotype 
Jan-Olof Forslund ställer frågan om arbetet har påbörjats med förslag på ny 
logotype. Förbundschef meddelar att en inledande workshops är planerad till 
8 december. I workshopen ingår bland annat representanter från skolorna och 
ordförande Dzenita Abaza (S). Sammanlagt 8-9 personer.  


