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Ledamöter Björn Andreen (M), ordförande 
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Kristina Sjöström (S) 
Sören Bondesson (S), § 69 - 78 
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§ 67 
 
Godkännande av dagordning 
 
Susanne Eliasson (M) väcker frågor om Axel Weüdelskolans vuxenutbildning 
enligt följande: 
 
- Redovisning av delegationsbeslut enligt punkt 3:2 i delegationsordningen 
- 1-1 datorer till elever vid Axel Weüdelskolan 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg. 
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§ 68   GYF 2021/0304-01.02 
 
Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-09-16. 
Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2021-09-01. 
 
Bakgrund 
De medicinska insatserna inom elevhälsan regleras i Skollagen (2010:800). Där 
står det att elevhälsan främst ska vara förbyggande och hälsofrämjande. Elevernas 
utveckling mot målen ska stödjas. Eleverna ska erbjudas hälsosamtal och 
hälsokontroller minst en gång under sin skolgång i gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan. 
 
I skollagen ingår skolsköterskor och skolläkare i elevhälsan och benämns som 
elevhälsans medicinska insatser (EMI). 
 
EMI är en del av hälso- och sjukvården och omfattas av det regelsystemet. 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tillsynsansvar över hälso- och 
sjukvården och dess personal. 
 
För EMI ska bedrivas ett systematiskt kvalitetsarbete. Patientsäkerhetslagen 
(SFS 2010:659), Socialstyrelsen (SOSFS 2011:9) och Socialstyrelsen och 
Skolverket (2016) reglerar det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas 
inom verksamheten. Verksamheten ska utvärderas årligen och upprättad 
verksamhetsplan revideras efter utvärdering. 
 
Utvärderingen utgår från kvalitetsindikatorer som är rekommenderade i 
”Vägledning för elevhälsan” som ges ut av Socialstyrelsen och Skolverket. 
Kvalitetsindikationerna är ett kvalitetsmått för EMI, framtagna av Riksföreningen 
för skolsköterskor och Svenska skolläkarföreningen. 
 
Mål i verksamhetsplan 2021/2022 
Alla elever skall ha tillgång till EMI, på lika villkor och utifrån den enskildes 
behov. EMI skall förebygga, upptäcka och arbeta för att förbättra fysisk och 
psykisk hälsa hos varje elev samt ge individuellt stöd i skolsituationen. Det 
förebyggande arbetet utgår ifrån kunskapen om vad som orsakar ohälsa och vilka 
faktorer som leder till ohälsa eller svårigheter att nå utbildningens mål.  
 
Verksamhetsplanen för läsåret 2021/2022 innehåller tre prioriterade målområden 
utöver det övergripande målet. Dessa mål är hälsobesök/hälsosamtal, kontinuerlig 
yrkesspecifik fortbildning/ kompetensutveckling för skolhälsovårdens 
professioner och att främja fysisk hälsa för att motverka psykisk ohälsa. 
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Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att godkänna reviderad 
verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats daterad 2021-09-01. 
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§ 69   GYF 2021/0349-03.04 
 
Godkännande av delårsbokslut 2021 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-09-16. 
Delårsbokslut 2021. 
 
Bakgrund 
Efter åtta månader prognostiseras helårsresultatet för Kalmarsunds 
gymnasieförbund att uppgå till 5,7 mkr vilket är 5,2 mkr bättre än det budgeterade 
resultatet för året. Prognosen innehåller ett helårsresultat för skolenheterna som 
tillsammans uppgår till minus 0,2 mkr. Gymnasieenheterna enskilt uppvisar en 
positiv helårsprognos om 2,1 mkr medan verksamheten avseende vuxenutbildning 
uppvisar ett underskott om 2,4 mkr där avvikelsen främst är kopplad till 
SFI-verksamheten i Kalmar. 
 
Gymnasieförbundets resultat vad gäller verksamheten sammanställs genom fyra 
prioriterade områden med 19 delmål för att följa upp kvaliteten i verksamheten. 
Av dessa följs fem delmål upp i delårsrapporten, resterande delmål stäms av vid 
slutet av året. Gymnasieförbundet har en god måluppfyllelse och har lyckats nå 
100 % av de mål som följs upp i delåret. Gymnasieförbundets ekonomiska mål 
prognostiseras uppfyllas till 100 %. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen godkänner delårsbokslut 2021. 
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§ 70   GYF 2021/0355-10.06 
 
Lärlingsutbildning på restaurang- och livsmedelsprogrammet, 
inriktning bageri och konditori 
 
Informationen ges till endast direktionen vid direktionsmöte 2021-09-30. 
 
 
 
§ 71   GYF 2021/0307-10.01 
 
Språkstödjarna – Information om verksamheten 
 
Informationen ges till endast direktionen vid direktionsmöte 2021-09-30. 
 
 
 
§ 72   GYF 2021/0356-02.09 
 
STÄVA - Information om projektet 
 
Informationen ges till endast direktionen vid direktionsmöte 2021-09-30. 
 
 
 
§ 73   GYF 2020/0412-10.15 
 
Lägesrapport efter årets antagning 
 
Informationen ges till endast direktionen vid direktionsmöte 2021-09-30. 
 
 
 
§ 74   GYF 2021/0206-01.04 
 
Budget- och verksamhetsmål 2022 - avstämning 
 
Informationen ges till endast direktionen vid direktionsmöte 2021-09-30. 
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§ 75   GYF 2021/0308-10.01 
 
Sammanställning av ärenden gällande kränkning av elev 
 
Informationen ges till endast direktionen vid direktionsmöte 2021-09-30. 
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§ 76   GYF 2021/0004-10.01 
 
Lägesrapport om skolornas arbete för att minska 
smittspridningen av coronaviruset 
 
Information 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz informerar om följande: 
 
Ytterligare justeringar har gjorts för att minska trängseln i skolmatsalarna, bland 
annat har skolorna förlängt tiderna i lunchschemat. Entrévärd släpper in elever 
efter hand. 
 
Planeringen för paviljong på Stagneliusskolan pågår. Som en del i 
bygglovsprocessen har bygglovsärendet skickats för yttrande till grannar. 
Markarbete måste förberedas innan paviljongen kommer på plats. 
 
Med anledning av lättnader i restriktionerna kommer Gymnasiemässan och 
Gymnasiedagen i höst att genomföras fysiskt på plats på skolorna. 
 
Folkhälsomyndigheten har meddelat att den 29 september tas restriktioner enligt 
steg 4 bort. Steg 5 kvarstår som gäller att hålla avstånd, god handhygien och 
stanna hemma när du är sjuk. 
 
Vaccination för elever kommer att genomföras med drop-in-tider på 
hälsovårdscentralerna. Elever kommer att få gå ifrån sin lektion och vaccinera sig 
utan att det påverkar deras frånvaro. 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-09-30. 
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§ 77 
 
Information från förbundsdirektören 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-09-30. 
 
 
 
§ 78 
 
Övriga frågor 
 
Redovisning av delegationsbeslut enligt punkt 3:2 i delegationsordningen 
Redovisningen av delegationsbeslut enligt punkt 3:2 i delegationsordningen, har 
inte redovisats korrekt. 
 
Förbundsdirektören kommer att informera ledamöterna om detta på 
direktionsmöte 2021-09-30 i samband med att direktionen godkänner 
redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
 
1-1 datorer till elever vid Axel Weüdelskolan 
Fråga om möjlighet till 1-1 datorer till eleverna vid Axel Weüdelskolan har 
väckts. Då skolan redovisat underskott i budget samt inte haft någon uppräkning 
av medlemsbidraget under flera år, är det en fråga som bör lyftas i styrelsen för 
vuxenutbildningen. En diskussion pågår dock med skolledningen om en eventuell 
lösning inom förbundet. När nuvarande årskurs 3-eleverna på gymnasiet lämnar 
tillbaka sina lånedatorer (Chromebox) till skolan, skulle dessa kunna nyttjas av 
vuxenutbildningens elever med start läsår 2022/2023. 
 
 


