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Plats och tid Distansmöte, klockan 13.00-14.45. 
 
Omfattning  § 12 - 20 
 
 
Beslutande   
Ledamöter Dzenita Abaza (S), ordförande  

Susanne Eliasson (M) 
Björn Andreen (M), vice ordförande 
Kristina Sjöström (S) 
Sören Bondesson (S) 

 
Övriga deltagande 
Tjänstepersoner m.fl. Mats-Peter Krantz, förbundsdirektör 
 Stefan Regebro, verksamhetsområdeschef 
 Chatharina Gustafsson, administrativ chef 
 Ann-Charlotte Anderberg, planeringschef 
 Caroline Johansson, controller 
 Ingegerd Andersson, förbundssekreterare 
 
Datum för justering 2021-02-18 
 
 
 
Underskrifter  Sekreterare ___________________________________ 
  Ingegerd Andersson 
 
 Ordförande  ___________________________________ 
  Dzenita Abaza 
 
 Justerande ___________________________________ 

  Sören Bondesson 
 

 
Datum för anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Kalmarsunds 

gymnasieförbunds anslagstavla 2021-02-19 
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§ 12   GYF 2020/0408-03.04 
 
Godkännande av årsredovisning 2020 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-02-11. 
Årsredovisning 2020 
 
Bakgrund 
Förbundets uppvisar efter år 2020 ett resultat om 14 mkr. År 2018 redovisade 
dock gymnasieförbundet ett underskott. Detta resultat föranledde ett krav på 
återställning inom ett tidsintervall om tre år. Vid bokslut 2018 såg förbundet det 
som svårt att hinna återställa något av underskottet redan 2019 men tack vare 
effektiv åtgärdsplan och bra resultatupphämtning så kunde 6,2 mkr återställas. 
Resterande 3,3 mkr återställs i och med bokslut 2020. Utrymmet finns trots den 
reservering förbundet gör till resultatutjämningsreserv om 9 mkr. Riktlinjerna för 
resultatutjämningsreserven anger att förbundet inte får reservera mer än att minst 
1 % av medlems- och statsbidrag återstår i resultatet. För förbundet innebär detta 
5 mkr, vilket också är det balanserade resultatet. 
 
Av investeringsbudgeten om 10,2 mkr har 7,5 mkr nyttjats. Den kapacitet som 
inte nyttjats avser främst utrymmet för inköp av datorer och IT-investeringar där 
2,2 mkr återfinns. 
 
Gymnasieförbundets resultat vad gäller verksamheten sammanställs genom sex 
prioriterade områden. Bland de sex prioriterade områdena finns det 21 delmål. För 
17 av målen har gymnasieförbundet lyckats nå de uppsatta målen (81 %). För 
81 % av målen har gymnasieförbundet oförändrade eller förbättrade resultat. För 
två av målen för vuxenutbildningen ligger förbundet mycket nära att nå målen. 
För vuxenutbildningen har den påtvingade fjärr- och distansundervisningen under 
året haft en stor inverkan på resultatet. 
 
Överläggning 
Ordförande Dzenita Abaza (S) vill komplettera text med att Kalmarsunds 
gymnasieförbund är en viktig aktör vad gäller tillväxt i regionen och har en viktig 
roll i framtida kompetensförsörjning. Ordförande önskar även komplettering med 
text om närproducerad och ekologisk mat. 
 
Susanne Eliasson (M) vill komplettera text med utgången av inrapporterade fall 
under rubriken ”Arbetsskador och tillbud”, sidan 25, andra stycket. Det står att 
åtta arbetsskador eller allvarliga tillbud har rapporterats in till Arbetsmiljöverket 
men inte något om hur det gick.  
 
Vice ordförande Björn Andreen (M) vill komplettera text under rubriken 
”Sammanfattning”, sidan 3, andra stycket. Det står specifikt om att Lars 
Kaggskolan och Stagneliusskolan utgör det totala resultatet för skolverksamheten 
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samt att Restaurang och café redovisar ett underskott. Det står inget om de övriga 
enheterna. Det är önskvärt att alla enheterna nämns. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen godkänner Årsredovisningen 2020 för 
Kalmarsunds gymnasieförbund med förslag om följande tillägg: 
 
− Ny text om att Kalmarsunds gymnasieförbund är en viktig aktör vad gäller 

tillväxt i regionen och har en viktig roll i framtida kompetensförsörjning.  
 

− Komplettering med text om närproducerad och ekologisk mat. 
 
− Under rubriken ”Arbetsskador och tillbud”, sidan 25, andra stycket, 

komplettering med text om utgången av de åtta arbetsskador eller allvarliga 
tillbud som rapporterats in till Arbetsmiljöverket. 

 
− Under rubriken ”Sammanfattning”, sidan 3, andra stycket, komplettering med 

text om enheterna Jenny Nyströmskolan, Axel Weüdelskolan och Ölands 
utbildningscenter. 
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§ 13   GYF 2021/0031-01.01 
 
Hyreskontrakt för Västergård, fastighetsbeteckning Norrgård 1 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-02-11. 
 
Bakgrund 
Under perioden 2019 – 2029 visar befolkningsprognosen för 16-19 åringar i 
medlemskommunerna på en snittökning med ca 16 %. För att kunna möta 
elevökningen och för att vara en attraktiv och konkurrenskraftig 
utbildningsanordnare även i framtiden, krävs därför att förbundet fortsätter att 
arbeta strategiskt och långsiktigt med lokalfrågan.  
 
Vid anskaffning av nya utbildningslokaler är det viktigt att värdera 
grundförutsättningarna i lokalen. För att få en rimlig kostnadsbild för de lokaler 
förbundet hyr är det önskvärt att lokalen redan från början är tillräckligt 
dimensionerad när det gäller exempelvis ventilation och vatten. Ytterligare en 
parameter som är viktig att ta hänsyn till är det geografiska läget. Det måste vara 
skäliga förflyttningsavstånd mellan förbundets skolor för både elever och personal 
och möjlighet att kunna samnyttja exempelvis Jenny Nyströmsskolans köks- och 
matsalskapacitet. 
 
Under våren kommer Linnéuniversitetet att flytta ut ur sina lokaler i fastigheten 
Norrgård 1. Objektet heter Västergård och omfattar ca 3 800 kvm 
utbildningslokaler. Eftersom lokalen redan idag används för utbildning, uppfylls 
viktiga kriterier enligt ovan. Objektet ligger dessutom placerat i närheten av flera 
av förbundets skolor, vilket innebär skäliga transportavstånd och möjlighet att 
samnyttja andra resurser. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bashyran uppgår totalt till 4 971 tkr, vilket motsvarar en kostnad på 1 300 kr/kvm. 
Till detta kommer ett drifttillägg, som uppgår till 150 kr/kvm och år.  
Avtalet omfattar en 50 % rabatt under perioden 210601-210930, 25 % rabatt 
under perioden 210110-220331 samt 10 % rabatt under perioden 220401-220630. 
Med rabatt uppgår bashyran under 2021 till ca 1 760 tkr. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att teckna hyresavtal för 
Västergård, fastighetsbeteckning Norrgård 1. 
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§ 14   GYF 2021/0003-04.01 
 
Löneöversyn och lönepolitiska riktlinjer 2021 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-02-10. 
Lönepolitiska riktlinjer 2021. 
 
Bakgrund 
Arbetsutskottet, tillika personaldelegation, fastställer ramar och principer för 
löneöversynen med utgångspunkt från centrala HÖK-avtal och tilldelat 
budgetutrymme. Direktionen har 2012-01-26 tagit fram riktlinjer för lönesättning 
och lönebildning i Kalmarsunds gymnasieförbund. Förbundskansliet tar utifrån 
det dokumentet fram årliga förslag på lönepolitiska riktlinjer där arbetsgivaren 
redovisar sina utgångspunkter inför löneöverläggningar med respektive 
fackförbund.  
 
Inför varje löneöversyn tar förbundskansliet även fram en sammanställning av 
lönestatistik. De olika yrkesgruppernas löner i förbundet jämförs med kommuner i 
riket samt kommuner i Kalmar län. 
 
Utifrån en sammantagen analys av statistiken och utifrån den årliga 
lönekartläggningen, ser förbundskansliet inget behov av att prioritera några 
grupper i årets löneöversyn. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Tilldelat budgetutrymme för löneökningar 2021 är 2,1 %. Förutsättningar i 
centrala avtal är att lönebildningen sker på lokal nivå och att lönerna är 
individuella och differentierade. Föreslagna riktlinjer och åtgärder medför inte 
några ekonomiska konsekvenser utöver budgetram. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att inga grupper ska prioriteras i 2021 års löneöversyn. 
Arbetsutskottet beslutar att fastställa lönepolitiska riktlinjer 2021. 
 
Beslutsexpediering 
Lönesättande chefer  
Central samverkansgrupp 
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§ 15   GYF 2021/0087-10.01 
 
Integrerad skola – Uppföljning 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-02-25. 
 
 
 
§ 16   GYF 2021/0088-10.01 
 
Handlingsplan för elevernas måluppfyllelse 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-02-25. 
 
 
 
§ 17   GYF 2021/0089-10.01 
 
Elevhälsans förebyggande arbete kopplat till elevernas distans- 
och fjärrundervisning 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-02-25. 
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§ 18   GYF 2021/0004-10.01 
 
Lägesrapport om skolornas arbete för att minska 
smittspridningen av coronaviruset 
 
Information 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz ger följande lägesrapport. 
 
Gymnasieförbundet fortsätter med samma upplägg som tidigare med åtgärder och 
möten varannan vecka för att minska smittspridningen. Enkätunderlag skickas ut 
till skolorna, krisledningsgruppen har möte måndagar, återkoppling sker till skolor 
tisdagar och centrala skyddskommitten har möte onsdagar. 
 
För närvarande har skolorna närundervisning på 25 %. Det finns dock en plan för 
succesiv återgång efter vecka 10. Förbundet har kontinuerlig dialog med 
smittskyddsläkaren innan nya beslut fattas. 
 
Arbetsmiljöverket har kommit med nya riktlinjer vilket innebär att arbetsgivaren 
ska dokumentera konstaterad exponering för smittämnen i samband med tillbud, 
olyckor eller andra oönskade händelser. Rutin har tagits fram för ändamålet. 
 
Information om Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer angående 
utlandsresor har skickats ut till all personal och alla elever. Rekommendationerna 
innebär att den som reser in i Sverige ska undvika nära kontakter i minst sju 
dagar, testa sig för covid-19 vid inresan till Sverige samt på dag fem efter 
ankomst.  
 
Gymnasieförbundet har infört digital vikariepool för att kunna täcka de behov som 
uppstår när ordinarie lärare är borta. Förbundet har ingått avtal under en begränsad 
period med Humly Edtech AB. Utvärdering görs när avtalet går ut. 
 
Närvaron är fortsatt hög bland eleverna men farhågor finns om att motivationen 
tryter hos eleverna. 
 
Kontinuerligt arbete och planering sker gällande elevernas måluppfyllelse, 
inlärningsförmåga/ progression, lovskola m m. 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-02-25. 
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§ 19 
 
Statsbidraget Skolmiljarden 
 
Information 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz informerar om det extra statsbidraget som 
regeringen beslutat om, den så kallade Skolmiljarden. 
 
Syftet med tillskottet är att det ska bidra till goda förutsättningar för kommunerna 
att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots 
pandemin. Pengarna ska användas till insatser i kommunala och fristående skolor. 
Det kan till exempel handla om kostnader för att anpassa eller hyra ytterligare 
lokaler för att minska risk för smittspridning, kostnader för att organisera om och 
anpassa APL eller kostnader för extra städning. 
 
Ingen ansökan behövs utan statsbidraget betalas ut till samtliga kommuner i landet 
vid två tillfällen, hälften av pengarna i februari och hälften i juni. Bidraget 
fördelas till alla folkbokförda 6-19 åringar. Kommunerna bestämmer själva, 
utifrån sina aktuella behov, hur pengarna ska fördelas. 
 
Skolverket har gjort följande fördelning till medlemskommunerna: 
− Kalmar 5,6 mkr  
− Borgholm 780 tkr  
− Mörbylånga 1,4 mkr  
− Torsås 640 tkr  
 
Ordförande Dzenita Abaza (S) poängterar vikten av att ledamöterna bevakar 
gymnasieförbundets intresse i respektive kommun vad gäller fördelningen av 
bidraget. 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-02-25. 
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§ 20 
 
Information från förbundsdirektören 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-02-25. 
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