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§ 31   GYF 2021/0114-10.06 
 
Handlingsplan för avstängd elev 
 
Information 
Vid arbetsutskottets möte 2021-03-16 beslutades om avstängning för elev vid 
Jenny Nyströmskolan under tiden 2021-03-16 till 2021-06-11. Vid mötet 
beslutades även att en handlingsplan skulle upprättas för eleven och redovisas vid 
nästkommande möte. 
 
Rektor vid Jenny Nyströmskolan, Marie Wolke, har tillsammans med 
arbetsmarknadsenheten och motivationscoach Robert Bergqvist tagit fram en 
handlingsplan vilken redovisas för ledamöterna. Handlingsplanen innehåller bland 
annat åtgärder som hjälper eleven vidare i livet.  
 
Beslut 
Ordförande Dzenita Abaza (S) ger rektor i uppdrag att arbeta tillsammans med 
arbetsmarknadsenheten för att hitta en sysselsättning till eleven under sommaren. 
 
Arbetsutskottet tar informationen till protokollet. 
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§ 32   GYF 2021/0105-10.15 
 
Utbildningsorganisation för ekonomiprogrammet vid Jenny 
Nyströmskolan läsåret 2021/2022 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-04-07. 
 
Bakgrund 
Jenny Nyströmskolan har över tid haft stora utmaningar i att redovisa en 
balanserad budget. Fyllnadsgraden av skolans program följer den utveckling vi 
konstaterar för riket, nämligen den att allt fler elever söker sig till 
högskoleförberedande program framför de yrkesförberedande. 
Förbundsdirektören gav således under hösten 2019 verksamhetsområdeschefen i 
uppdrag att utreda möjligheterna till utökat programutbud för skolan med start 
läsåret 2021/2022.  
 
Resultatet av utredningen blev att förbundskansliet föreslog uppstart av 
ekonomiprogrammet på Jenny Nyströmskolan med start läsåret 2021/2022. 
Utifrån den positiva söktrenden som varit till programmet på Stagneliusskolan 
föreslogs nu möjligheten att även välja programmet på Jenny Nyströmskolan. I 
den preliminära organisationen för ekonomiprogrammet på Jenny Nyströmskolan 
beslutades att organisera för 64 elevplatser inom programmet.  
 
Vid den preliminära antagningen inför läsåret 2021/2022 konstaterades att antalet 
förstahandssökande endast är 19 stycken.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utifrån antagningssimuleringar har det konstaterats att 21 elever skulle vara 
behöriga för en plats på ekonomiprogrammet vid Jenny Nyströmskolan 
höstterminen 2021. Med detta elevantal skulle programmet generera ett underskott 
motsvarande -0,3 mkr hösten 2021. Med samma elevantal i kommande 3 
årskurser, det vill säga 21 elever, gör programmet ett beräknat underskott på -1,9 
mkr. En simulering med 32 elever i årskurs 1, 32 elever i årskurs 2 samt 21 elever 
i årskurs 3 skulle generera en mindre negativ avvikelse på cirka minus 1 mkr. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta att inte starta ekonomiprogrammet vid 
Jenny Nyströmskolan läsåret 2021/2022. 
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§ 33   GYF 2020/0412-10.15 
 
Utbildningsorganisation inför slutlig antagning läsåret 
2021/2022 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-04-08. 
Utbildningsorganisation läsåret 2021/2022, daterad 2021-04-07. 
 
Bakgrund 
Förbundskontoret har utarbetat ett förslag, upprättat 2021-04-07, efter analys av 
årets ansökningar samt efter samråd med verksamhetsområdeschef och rektorerna 
för att i största möjliga mån tillgodose sökandes förstahandsval samt uppnå en 
verksamhet med hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Noterbart i årets antagning 
är att antalet 16-åringar i förbundets medlemskommuner 2021 visar en mindre 
minskning mot 2020. Inför kommande antagning 2022/2023 visar emellertid 
statistiken en ökning på 7,7%. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Jenny Nyströmskolan 
Årets preliminära söksiffror inför antagning läsår 2021/2022 visar på ett minskat 
elevunderlag. Trots att ekonomiprogrammet bidrog med ett ökat programutbud 
handlar det ändå om 29 färre förstahandssökande än inför läsåret 2020/2021. Ur 
ett ekonomiskt perspektiv innebär detta en försämring redan i år men framför allt 
på tre års sikt om sökbilden skulle vara densamma kommande år.  
För ekonomiprogrammet motsvarar antalet sökande inte nuvarande organisation. 
Endast 19 förstahandssökande till 64 platser varav 15 förstahandssökande idag är 
behöriga. Elevunderlaget är därav för lågt för att programmet ska bära sina 
kostnader på både kort och lång sikt. Då skolan redan har flera ekonomiska 
utmaningar innebär ekonomiprogrammets nuvarande ekonomiska prognos att 
förslaget landar i att förslå att ingen antagning sker till programmet i år. I övrigt 
föreslås inga förändringar förutom mindre revideringar utifrån sökbilden på 
inriktningsnivå inom det estetiska programmet.  
Lars Kaggskolan 
Sökbilden inför antagningen till läsår 2021/2022 visar en minskning med totalt 
90 elever, (förstahandssökande behöriga + 50% icke behöriga), jämfört med 
föregående år. Lars Kaggskolan har haft en stadig trend med ökade 
förstahandssökande de tre senaste åren och i takt med detta har de ekonomiska 
förutsättningarna förbättrats och resulterade i ett överskott för skolan det senaste 
året. Den positiva trenden speglas vidare i årets ekonomiska prognos där Lars 
Kaggskolan totalt går in med ett överskott med 1,5 mkr. Den preliminära 
antagningen kommer att påverka detta överskott negativt. Utifrån helhetsbilden 
som beskrivs i ovanstående text föreslås inga förändringar inför slutgiltig 
utbildningsorganisation för skolan för läsåret 2021/2022. 
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Stagneliusskolan 
Baserat på sökbilden inför antagning läsår 2021/2022 föreslås en oförändrad 
organisation på Stagneliusskolan avseende samtliga program förutom på 
samhällsvetenskapsprogrammet där en reducering med en klass föreslås. Detta 
innebär att ekonomiprogrammet har en organisation om 160 platser, (plus 2,4 mkr 
på kort sikt och budget i balans på längre sikt), handel och administrations-
programmet 32 platser, (plus 0,7 mkr på kort sikt och budget i balans på längre 
sikt), och samhällsvetenskapliga programmet 224 platser (plus 0,9 mkr på kort 
sikt och plus 0,6 mkr på längre sikt). Med föreslagen förändring ger den 
nuvarande preliminära sökbilden ett ekonomiskt överskott på skolan totalt sett 
både på kort och lång sikt. Det längre perspektivet ger dock ett reducerat 
överskott, från cirka 4 mkr till 0,6 mkr. Detta är helt hänförligt till att den 
preliminära sökbilden lämnar, i det långa perspektivet, 158 lediga platser i 
organisationen avseende alla tre årkurser.  
Gymnasiesärskolan 
Gymnasiesärskolan har ingen platsorganisation men väl ett programutbud. 
Undervisningen samordnas inom respektive program för alla fyra årskurserna. 
Organisationen är för närvarande fyra nationella program och ett individuellt 
program. I år är det totalt 29 sökande, varav 15 till det individuella programmet. 
Inför årets antagning föreslås ingen förändring i programutbudet. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen fastställer utbildningsorganisation för 
läsåret 2021/2022 enligt upprättat förslag samt ger förbundsdirektören möjlighet 
att göra smärre justeringar i organisationen i anslutning till den slutliga 
antagningen. 
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§ 34   GYF 2021/0096-02.10 
 
Yttrande över ansökan från Thorengruppen AB om 
godkännande som huvudman för nyetablering av fristående 
gymnasieskola, Thoren Business School Kalmar  
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-03-17. 
Yttrande till Thorengruppen AB, 2021-03-17. 
 
Bakgrund 
Direktionen har av Skolinspektionen erhållit rubricerad ansökan för yttrande. 
Förbundskansliet har utarbetat ett förslag till yttrande upprättat 2021-03-17. 
 
Ansökan avser följande program: 
 
1. Ekonomiprogrammet inriktning juridik och ekonomi. 
2. Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap och 

samhällsvetenskap. 
3. Naturvetenskapliga programmet inriktning naturvetenskap 
 
Fullt utbyggd omfattar ansökan 204 elever. 
 
Konsekvenser 
Etableringen medför negativa ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser för Kalmarsunds gymnasieförbund. Fullständig redogörelse finns i 
upprättat förslag till yttrande. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta att godkänna upprättat förslag till 
yttrande. 
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§ 35   GYF 2020/0408-03.04 
 
Revisionsberättelse för år 2020 
 
Information 
Ekonomichef Carina Cerafiani redovisar revisionsberättelsen och 
revisionsrapporten för år 2020. 
 
Revisorerna tillstyrker i möte 2021-03-30 att fullmäktige i respektive 
medlemskommun beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda 
ledamöterna i densamma. 
 
Revisorerna har gjort följande bedömning: 
 
− Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
− Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
− Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 
− Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 

de finansiella mål som direktionen uppställt.  
− Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att måluppfyllelsen av 

de övergripande verksamhetsmålen är god. Av verksamhetsmålen uppnås 17 av 
21 (81 %). 

 
Balanskravet är uppfyllt i och med årets resultat 2020 och återstående underskott 
från år 2018 har återställts i sin helhet. 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-04-22. 
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§ 36   GYF 2021/0167-01.04 
 
Budgetprognos efter tre månader 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-04-22. 
 
 
 
§ 37   GYF 2021/0168-01.02 
 
Revidering av kostpolicy 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-04-22. 
 
 
 
§ 38   GYF 2020/0459-10.01 
 
Uppföljning av kommunalt aktivitetsansvar 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-04-22. 
 
 
 
§ 39   GYF 2021/xx 
 
Rektorerna informerar om skolornas verksamheter 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-04-22. 
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§ 40   GYF 2021/0004-10.01 
 
Lägesrapport om skolornas arbete för att minska 
smittspridningen av coronaviruset 
 
Information 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz ger följande lägesrapport. 
 
Skolorna behåller samma fördelning av närundervisning respektive fjärr- och 
distansundervisning två veckor efter påsklovet som innan lovet. 
 
Förbundsdirektören har deltagit i möte med samtliga skolchefer och 
smittskyddsläkare i regionen. Smittskyddsläkaren rekommenderar fortsatt 
organisation två veckor efter påsklovet men poängterar återigen vikten av att ha 
en utbildning i gång för elevernas välmående om möjlighet finns och att det inte 
är antalet elever på skolan som räknas utan hur förbundet organiserar 
verksamheten för att undgå trängsel. 
 
Lovskola har bedrivits under påsklovet och elever som riskerar att inte nå målen 
har getts möjlighet att anmäla sig. 
 
Rektorerna signalerar att fler elever behöver närundervisning för att nå målen. 
Förbundet ser över om fler lokaler kan nyttjas för att ge möjlighet till att ta in fler 
elever. 
 
Det förekommer fall av covid-19 på skolorna. Det har vid ett tillfälle även 
förekommit en något större smittspridning av fall på en av skolorna. 
 
Sjukfrånvaron hos personalen är ca 3-5 % vilket är något högre i jämförelse med 
samma period förra året. Elevernas närvaro är fortsatt hög men har sjunkit något i 
jämförelse med förra året. 
 
Universitets- och högskolerådet (UHR) har meddelat att de senarelägger sista dag 
för komplettering av ansökan samt antagningsbesked med en vecka för elever som 
går ut gymnasiet eller vuxenutbildning. 
 
Planering av studenten pågår. 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-04-22. 
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§ 41 
 
Information från förbundsdirektören 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-04-22. 
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