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Beslutande   
Ledamöter Björn Andreen (M), ordförande 

Susanne Eliasson (M) 
Kristina Sjöström (S) 
Sören Bondesson (S) 

 Dzenita Abaza (S) 
 
Tjänstgörande ersättare - 
 
Övriga deltagande 
Tjänstepersoner m.fl. Mats-Peter Krantz, förbundsdirektör 
 Stefan Regebro, verksamhetsområdeschef § 47 
 Chatharina Gustafsson, administrativ chef 
 Carina Cerafiani, ekonomichef §§ 42–46 
 Hans Gustavsson, sekreterare 
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Underskrifter  Sekreterare ___________________________________ 
  Hans Gustavsson 
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  Björn Andreen 
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  Sören Bondesson 
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§ 42 
 
Godkännande av dagordning 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutade att godkänna dagordningen med tillägg av följande 
informationsärenden: 

• Skolmiljarden och friskolorna 
• Tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd vid 

gymnasieutbildning i en fristående gymnasieskola 
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§ 43   GYF 2021/0168-01.02 
 
Revidering av kostpolicy 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-05-11 
Kostpolicy 
 
Bakgrund 
Kostpolicyn är ett styrande dokument och ett stöd för att kvalitetssäkra 
måltidsverksamheten inom organisationen. Nuvarande kostpolicy är antagen 
2011. Det finns ett behov av revidering och förbundskansliet har tagit fram ett 
förslag. 
 
Föreslaget innebär: 
 
− Att miljö- och hållbarhetsaspekter lyfts fram i dokumentet. Idag ställs höga 

krav på livsmedelsupphandling, till exempel krav på svenska djurskyddskrav, 
fisk från hållbara bestånd, certifierad palmolja och hållbara transporter. 
 

− Att verksamheten ska vara kostnadseffektiv med hög kvalitet. 
 

− Att förbundet följer Kost & Närings nationella rekommendationer för 
specialkost och anpassade måltider vid bedömning om rätten till specialkost 
och anpassad måltid. 

Därutöver görs redaktionella ändringar såsom att Kostenheten bytt namn till 
Restaurang och café och Livsmedelsverkets riktlinjer från ”Bra mat i skolan” till 
”Nationella riktlinjer för måltider i skolan”. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagen revidering medför inga förändrade ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen godkänner förbundskansliets förslag till 
revidering av kostpolicy. 
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§ 44   GYF 2021/0090-03.02 
 
Skolmiljarden och friskolorna  
 
Information 
Ekonomichefen informerade om att under februari betalades den första delen av 
den så kallade skolmiljarden ut till samtliga kommuner och den andra hälften 
beräknas betalas ut i juni. Pengarna fördelas proportionellt utifrån antalet barn och 
unga i åldern 6–19 år i kommunen. Dessa medel ska användas till insatser i 
kommunala och fristående skolor. Ekonomiteamet arbetar just nu med att 
effektuera den första utbetalningen till friskolorna. När medlemskommunerna 
beslutat om storleken på Gymnasieförbundets andel efter omgång två utbetalar 
förbundet den resterande andelen av skolmiljarden till de fristående skolorna. 
 
Beslut  
Arbetsutskottet tar informationen till protokollet. 
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§ 45   GYF 2021/0213-03.02 
 
Tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av 
särskilt stöd vid gymnasieutbildning i en fristående 
gymnasieskola 
 
Information 
Ekonomichefen och administrativ chef informerade om att tilläggsbelopp ska 
lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas 
modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska 
vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. Hemkommunen är inte skyldig att 
betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen (Skollagen 
16 kap 54 §).  
 
Gymnasieförbundet har beslutat om en ny organisation för handläggningen av 
tilläggsbelopp för särskilt stöd till elever för gymnasieutbildning vid en fristående 
gymnasieskola. En grupp bestående av specialpedagog, skolpsykolog, 
ekonomichef, controller och administrativ chef kommer från och med nu vara de 
som utreder och beslutar om tilläggsbeloppen. Denna grupp har också arbetat om 
kriterierna för att tilläggsbelopp ska kunna erhållas och instruktioner för ansökan 
till förbundet. Arbetet har gjorts utifrån att tilläggsbeloppen ska gå till de elever 
som har omfattade behov som är dokumenterade och att stödet skolan planerar 
bottnar i vetenskaplig grund och/eller beprövad erfarenhet. Detta medför en större 
likvärdighet vid beviljandet av tillägget. 
 
Arbetsgruppen har bjudit in till ett informationsmöte med fristående skolorna i 
Kalmar för att beskriva den nya formen för handläggning av tilläggsbeloppen. Vid 
de inplanerade insynsbesöken under höstterminen 2021 kommer friskolornas 
synpunkter på den nya handläggningsrutinen samt rutiner för elevhälsans arbete 
att tas upp.  
 
Beslut  
Arbetsutskottet tar informationen till protokollet. 
 
En återkoppling i frågan kommer direktionen till del under hösten. 
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§ 46   GYF 2021/0167-01.04 
 
Effektiviseringsåtgärder för att bibehålla budget i balans 2021 
 
Information 
Ekonomichefen ger en överblick över arbetet med effektiviseringsåtgärder för att 
bibehålla budget i balans och återkommer med en fördjupad beskrivning och 
analys vid direktionens nästa möte. 
 
Ekonomichefen kommer att visa på de effektiviseringsåtgärder som förbundet har 
vidtagit de senaste åren och dess effekter. Ekonomichefen ser ingen kraftig 
kostymanpassning under innevarande år som en lämplig lösning utan ett 
kontinuerligt effektiviseringsarbete för att hitta en balans över tid (två till tre år) är 
mer troligt. Förbundets resultatutjämningsreserv (RUR) är en faktor som kan 
spela roll för årets resultat. 
 
Beslut  
Arbetsutskottet tar informationen till protokollet. 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-05-27. 
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§ 47   GYF 2021/0212-10.01 
 
Upplägg/införande av ANDTS-coacher 
 
Information 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz informerar om att under 2021 är ANDTS ett 
särskilt prioriterat område för förbundet. Skolorna ska vara en miljö som är fri 
från alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spelmissbruk. I budget 2021 
har avsatts riktade medel för inrättande av ANDTS-coacher på gymnasieskolorna 
för att bidra till tryggare skolor och fördjupa det förebyggande arbetet inom 
ANDTS. 
 
Förbundet kommer att bygga en organisation med fyra till fem ANDTS-coacher 
på varje gymnasieskola och en socialpedagog/ANDTS-coach med ett 
övergripande och sammanhållande ansvar för förbundets ANDTS-arbete. 
Arbetsuppgifterna för den senare: 

• Stötta skolledningarna 
• Stötta ANDTS-coacher  
• Samarbeta med polis, socialtjänst 
• Vistas i skolmiljöer utanför lektionstid  
• Arbeta som fältassistent i skolan 

 
Skolornas ANDTS-coacher stöttar och inspirerar: 

• Personal inom skolan  
• Elever  
• Föräldrar 

 
Förbundets ANDTS-coacher kommer att genomgå en utbildning i Länsstyrelsen i 
Kalmar läns regi under hösten 2021. Förutom fördjupade kunskaper i ANDTS 
kommer deltagarna att få diskutera rollen som ANDTS-coach och delta i 
föreläsningar om förebyggande arbete och samtalsmetodik. 
 
Beslut  
Arbetsutskottet tar informationen till protokollet. 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-05-27. 
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§ 48   GYF 2021/0004-10.01 
 
Lägesrapport om skolornas arbete för att minska 
smittspridningen av coronaviruset 
 
Information 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz informerar om att det har varit några fler fall 
av smittade av coronaviruset inom Förbundet. Gymnasiesärskolans elever har av 
den anledningen bedrivit distansundervisning under några dagar. Detsamma gäller 
för delar av vuxenutbildningen på Ölands utbildningscentrum.  
 
Med tanke på att de nuvarande rekommendationerna gäller t.o.m. 30e maj är det 
troligt att skolorna kommer att ha i stort sett samma omfattning av när- respektive 
fjärrundervisning läsåret ut.  
 
Förbundet har meddelat planeringen för det kommande ”studentutspringet” som 
kommer att ske utan publik och släkt och vänner får i stället möta upp sin 
”student” på annan plats. Utspringet kommer att filmas och sändas direkt. Länk 
till livesändningen publiceras på skolornas hemsidor. 
 
Planeringschefen och kostchefen har planerat för en omorganisering i 
skolrestaurangernas matsalar för ett smittskyddssäkert flöde av restauranggäster 
till hösten.  
 
Lovskolor kommer att erbjudas i större utsträckning jämfört med tidigare år och 
elever som är i behov av detta kommer att uppmanas av skolan till att anta det 
erbjudandet. Förbundet kommer att bjuda in representanter från 
Kommunförbundet Kalmar län till direktionen för diskussion kring begreppet 
utbildningstapp.  
 
Personalens sjukfrånvaro är lite högre under vecka 18 (4,5%) jämfört med tidigare 
veckor. Ökningen kopplas till smittade av coronaviruset.  
 
Elevernas närvaro är fortfarande hög (90%). 
 
Beslut  
Arbetsutskottet tar informationen till protokollet. 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-05-27. 
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§ 49   GYF 2021/0167-01.04 
 
Central samverkansgrupp – Information och dialog inför budget 
2021 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-05-27. 
 
 
 
§ 50 
 
Presentation av ny rektor 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-05-27. 
 
 
 
§ 51   GYF 2021/0214-10.01 
 
Kalmar mot droger – Presentation av verksamhet och ny 
drogsamordnare 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-05-27. 
 
 
 
§ 52   GYF 2020/0459-10.01 
 
Återkoppling av kommunalt aktivitetsansvar 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-05-27. 
 
 
 
§ 53   GYF 2021/0207-02.10 
 
Remiss av promemorian Försöksverksamhet med 
yrkesinriktningar på högskoleförberedande program 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-05-27. 
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§ 54 
 
Information från förbundsdirektören 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-05-27. 
 
 


