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Plats och tid Distansmöte, klockan 13.00-15.45. 
 
Omfattning  § 88 - 98 
 
 
Beslutande   
Ledamöter Dzenita Abaza (S), ordförande 

Björn Andreen (M) 
Susanne Eliasson (M) 
Sören Bondesson (S) 

 
 
Övriga deltagande 
Tjänstepersoner m.fl. Mats-Peter Krantz, förbundsdirektör 
 Carina Cerafiani, ekonomichef 

Chatharina Gustafsson, administrativ chef 
Stefan Regebro, verksamhetsområdeschef 
Jenny Herlin, kommunikatör § 90 
Caroline Johansson, controller § 91, 92 
Robert Bergkvist, samordnare för kommunalt aktivitetsansvar § 94 
Richard Johansson, samordnare för kommunalt aktivitetsansvar, 
Torsås kommun § 94 

 Ingegerd Andersson, förbundssekreterare 
 
Datum för justering 2021-11-25 
 
 
 
Underskrifter  Sekreterare ___________________________________ 
  Ingegerd Andersson 
 
 Ordförande  ___________________________________ 
  Dzenita Abaza 
 
 Justerande ___________________________________ 

  Sören Bondesson 
 

 
Datum för anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Kalmarsunds 

gymnasieförbunds anslagstavla 2021-11-26. 
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§ 88   GYF 2021/0430-10.15 
 
Preliminär utbildningsorganisation 2022/2023 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-11-10. 
Preliminär utbildningsorganisation 2021-11-10. 
 
Bakgrund 
Preliminär utbildningsorganisation inför läsåret 2022/2023 inom Kalmarsunds 
gymnasieförbund föreslås enligt upprättat förslag 2021-11-10. 
 
Förslaget är utarbetat efter analys av årets ansökningar och i samråd med 
verksamhetsområdeschefen och samtliga rektorer. En prognos för antalet sökande 
2022/2023 har upprättats. Målet är att i största möjliga mån tillgodose sökandes 
förstahandsval inom ramen för en verksamhet med hög kvalitet och 
kostnadseffektivitet. Utifrån prognoserna har en ekonomisk konsekvensanalys 
genomförts för respektive program och skolenhet. Den preliminära organisationen 
för 2022/2023 omfattar sammanlagt 1281 platser på de nationella programmen. 
 
Även organisation av utbildningar på introduktionsprogrammet framgår av det 
upprättade förslaget. Programinriktat val kommer att erbjudas på samtliga 
förbundets nationella program. Platser till individuellt alternativ bestäms efter 
behov utifrån elevernas förutsättningar. Utbildningen ges på Lars Kaggskolan och 
på Jenny Nyströmskolan utifrån elevernas individuella behov. På 
Stagneliusskolan ges utbildningen med profil AST. Språkintroduktion ges på Lars 
Kaggskolan och Jenny Nyströmskolan utifrån elevernas utbildningsnivå, 
förutsättningar och målsättning. Yrkesintroduktion föreslås att ges mot 
arbetsområdet fordon som är baserat på det nationella yrkespaketet. Inom 
yrkesintroduktion föreslås även en allmän antagning om sex elevplatser. 
 
Gymnasiesärskolan avser att vara oförändrad 2022/2023 med totalt 30 sökande 
enligt prognos.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen fastställer preliminär 
utbildningsorganisationen inom Kalmarsunds gymnasieförbund för läsåret 
2022/2023 enligt upprättat förslag. 
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§ 89   GYF 2021/0206-04.01 
 
Budget och verksamhetsmål 2022 – Ekonomisk planering 2023-
2024 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-11-12 
Budget och verksamhetsmål 2022 – Ekonomisk planering 2023-2024 
 
Bakgrund 
Budgetförslag inför år 2022 utgår från 2021 års budget inklusive löneökningar, 
justering för ökning av antalet 16-19 åringar och förändringar av statsbidrag. 
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, uppgår till 2 430 tkr inför 2022. (Förändringar av 
statsbidragen korrigeras enligt det slutgiltiga cirkuläret från Sveriges Kommuner 
och Landsting inför år 2022). Sammantaget innebär detta en budgetram för år 
2022 som uppgår till 501 981 tkr. 
 
Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 åringar inom 
medlemskommunerna, vilket innebär att den potentiella målgruppen till 
gymnasieskolan blir större. Enligt befolkningsprognosen i medlemskommunerna 
kommer antalet 16-19 åringar att öka med en procentuell ökning för 
ålderskategorin med ca 14 % fram till år 2030. 
 
Prioriterade områden under planeringsperioden med mål, ansvar och uppdrag är: 
- Kunskap, utveckling och lärande 
- Normer, värden och inflytande 
- En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen godkänner upprättat förslag till ”Budget 
och verksamhetsmål 2022 - Ekonomisk planering 2023-2024”.  
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§ 90   GYF 2021/0461-10.01 
 
Information om jämställdhetspriset 2021 
 
Information 
Kommunikatör Jenny Herlin informerar om jämställdhetspriset. 
 
För sjunde året i rad delar gymnasieförbundet ut jämställdhetspriset på 
10 000 kronor till elever eller medarbetare som genom goda insatser bidragit till 
en ökad jämställdhet eller till någon som har arbetat för att motverka begränsande 
normer kring kön och genus.  
 
Priset ska stimulera till ett arbetssätt som förstärker det hållbara 
jämställdhetsarbetet inom ramen för skolans verksamhet och undervisning. 
 
Sista dag för nominering var 31 oktober. 31 nomineringar har inkommit. 
Beredningsgruppen kommer att lägga fram förslag till arbetsutskottets ledamöter 
om vem/vilka som ska tilldelas priset. Beredningsgruppen består av tidigare 
pristagare. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet tar informationen till protokollet. 
 
Ärendet återkommer för beslut vid arbetsutskottets möte 2021-12-07. 
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§ 91   GYF 2020/0444-05.01 
 
Godkännande av rapport för intern kontrollplan 2021, 
ekonomifunktionen 
 
Information 
Direktionen beslutade 2020-12-16 om kontrollpunkter inom områdena 
representation, beslutsattest, firmateckning samt hantering av riskvaror, rutin och 
dokumentation.  
 
Inom dessa områden såg förbundet att det fanns risk för felaktiga konterings- och 
verifikationsunderlag (redovisningsrisk), felaktig beslutsattest av 
leverantörsfakturor (legal risk), felaktig firmatecknare (legal risk) samt felaktig 
hantering av riskvaror (legal risk). 
 
Controller Caroline Johansson informerar om granskningen och resultatet. 
 
Följande granskades: 
- Representationskonto/restaurangnotor 
- Att beslutad attestplan efterlevs i leverantörsreskontra 
- Att ingångna avtal undertecknas av firmatecknare enligt förteckning 
- Kontroll av hantering av inköp mot lager. 
 
Vid kontrollerna framkom att de rutiner som granskats i huvudsak fungerar 
tillfredsställande. Följande förbättringar/förändringar föreslås avseende 
kontrollpunkten ”Firmateckning”: 
 
- Vid signering av fullmakt ska en bedömning av avtalets värde för Kalmarsunds 

gymnasieförbunds del göras och då kontrolleras mot den kollektiva 
firmateckningens beloppsgräns. 

- Genom ett tillägg i delegationsordningen, förtydliga att intäktsavtal kan skrivas 
av respektive chef. 

 
Beslut 
Arbetsutskottet tar informationen till protokollet. 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-11-25. 
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§ 92   GYF 2021/0442-01.05 
 
Ny kontrollplan för 2022 
 
Information 
Controller Caroline Johansson meddelar att förbundskansliet föreslår att områdena 
”Sekretessklassade fakturor” och ”Manuella utbetalningar” kontrolleras under 
2022. 
 
Kontrollpunkter för att granska ovanstående: 
 
- Sekretessklassade fakturor kontrolleras. Vilka har tillgång till samt vilka har 

haft dessa i flödet. 
- Manuella utbetalningar kontrolleras. 10 % av enheternas direktutbetalningar 

stäms av mot attestlista samt genomgång av praktisk hantering. 
 

Följande risker finns inom områdena: 
 
- Att det bryter mot avtal om att hålla priser under sekretess inom juridikområdet 

(legal risk) 
- Att det bryter mot interna regler avseende attest (legal risk). 

Beslut 
Arbetsutskottet tar informationen till protokollet. 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-11-25. 
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§ 93   GYF 2021/0167-01.04 
 
Budgetprognos efter 10 månader 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-11-25. 
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§ 94   GYF 2021/0469-10.01 
 
Det kommunala aktivitetsansvaret – Läsårsrapport 2020/2021 
samt återrapportering av handlingsplaner 
 
Information 
Administrativ samordnare för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) Robert 
Bergkvist, ger information om KAA med utgångspunkt från den årliga 
läsårsrapporten samt återrapportering av handlingsplaner. 
 
Läsårsrapport 2020/2021 
I uppdraget som samordnare för KAA ingår bland annat att hålla sig informerad 
om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt 
men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på 
nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande 
utbildning. I uppdraget ingår även att erbjuda individuella åtgärder till de 
ungdomar som har förutsättningar för studier eller praktik. Åtgärderna ska i första 
hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. 
Hemkommunen ansvarar för alla aktiviteter som inte är knutna till skola. 
Insatserna ska dokumenteras på lämpligt sätt och ett register ska föras över de 
ungdomar som omfattas av ansvaret. 
 
Rapporten visar att under första halvåret 2021 var det sammanlagt 462 ungdomar 
registrerade i KAA fördelade enligt följande: Borgholm 46, Kalmar 303, 
Mörbylånga 54 och Torsås 59. Övervägande orsaken var att ungdomen avbrutit 
studierna på nationellt program, tätt följt av att ungdomen slutfört ett nationellt 
program med studiebevis. 
 
Återrapportering av handlingsplaner 
Gymnasieförbundet har tagit fram ett förslag på gemensam handlingsplan med 
syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan förbundet och 
medlemskommunerna samt att skapa likvärdighet i kommunernas arbete med 
ungdomarna. Inför arbetet har förbundet tagit hjälp av Skolverket samt haft dialog 
med kommunerna. Handlingsplanen har skickats ut på remiss till 
medlemskommunerna med svar senast 1 november. Gymnasieförbundet önskade 
även återkoppling om kommunernas egna handlingsplaner, organisation och 
arbetsgång kring KAA. Ingen medlemskommun har inkommit med svar. 
 
Richard Johansson, samordnare för KAA i Torsås kommun, har bjudits in till 
dagens möte och berättar att de har ett väl fungerande arbete inom KAA. Deras 
framgångar beror bland annat på bra samarbete med gymnasieförbundets 
samordnare samt andra nyckelpersoner i kommunen, att de fångar upp ungdomen 
i tidigt skede och etablerar kontakt, att de har täta uppföljningsmöten samt 
erbjuder ungdomen hjälp med sina studier. 
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Beslut 
Arbetsutskottet ger förbundsdirektören i uppdrag att bjuda in tjänstepersoner från 
respektive medlemskommun som arbetar med eller har ansvar för KAA till 
arbetsutskottets möte 2021-12-07 för att komma vidare i processen. 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-11-25. 
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§ 95   GYF 2021/0004-10.01 
 
Lägesrapport om skolornas arbete för att minska 
smittspridningen av coronaviruset 
 
Information 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz informerar om följande: 
 
Central skyddskommitté har haft möte om ”Gymnasiedagen” som kommer att 
genomföras den 18 november för alla årskurs 9-elever. 
 
En risk- och konsekvensanalys har gjorts centralt för att minimera riskerna för 
smittspridning av coronaviruset. Risk- och konsekvensanalys kommer även att 
göras på respektive skola utifrån deras förutsättningar gällande lokaler med mera. 
 
De grundskoleelever som har distansundervisning på grund av smittspridning, 
kommer inte att besöka gymnasieförbundets skolor under gymnasiedagen. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet tar informationen till protokollet. 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-11-25. 
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§ 96   GYF 2021/xx 
 
Mentors in Violence Prevention – Information om projektet 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-11-25. 
 
 
 
§ 97   GYF 2021/0305-01.05 
 
Betygsutveckling i fyra ämnen 2017-2021 – Gymnasieförbundet 
och riket 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-11-25. 
 
 
§ 98 
 
Information från förbundsdirektören 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-11-25. 
 


