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Beslutande   
Ledamöter Dzenita Abaza (S), ordförande 

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

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

Chatharina Gustafsson, administrativ chef 
Stefan Regebro, verksamhetsområdeschef 
Therese Ämtvall, kurator Jenny Nyströmskolan, § 100 
Marie Wolke, rektor Jenny Nyströmskolan, § 107 

 Ingegerd Andersson, förbundssekreterare 
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Underskrifter  Sekreterare ___________________________________ 
  Ingegerd Andersson 
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  Dzenita Abaza 
 
 Justerande ___________________________________ 

  Susanne Eliasson 
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gymnasieförbunds anslagstavla 2021-12-14 
 
 



KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida  
 2021-12-07 2 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
  

§ 99 
 
Godkännande av dagordning 
 
Beslut 
Dagordningen godkänns med följande tillägg: 
 
- Information om Kalmar kommuns beslut om att förbjuda fyrverkerier och 

förbjuda försäljning av fyrverkerier. 
 
- Information om telefonnummer till Trygg i Kalmar. 
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§ 100   GYF 2021/xx 
 
Jämställdhetspriset 2021 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-12-01. 
 
Bakgrund 
Jämställdhetspriset (10 000 kronor) kan delas ut till en eller flera personer, 
medarbetare och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund, för att premiera 
goda insatser i förbundets verksamhet och som bidragit till en ökad jämställdhet 
eller som har arbetat för att motverka begränsade normer kring kön och genus. För 
sjunde året i rad delar gymnasieförbundet ut ett jämställdhetspris. 
 
Förbundskansliet har fått in totalt 25 nomineringar. Förslag till jämställdhetspriset 
har tagits fram av beredningsgruppen som består av: kurator Therese Ämtvall, 
lärarna Anne Hegender, Ulrika Bergenfeldt, Karl-Johan Arnér och bibliotekarie 
Pia Larsson. 
 
Kurator Therese Ämtvall redovisar förslag till beslut med motivering. 
 
Överläggning 
Ordförande Dzenita Abaza (S) föreslår att jämställdhetspriset om 10 000 kronor 
höjs till 15 000 kronor från och med år 2021. Arbetsutskottets ledamöter 
samtycker enhälligt. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet utser årets jämställdhetspristagare. Tillkännagivandet och 
prisutdelning sker vid lämpligt tillfälle i december månad 2021. 
 
Arbetsutskottet beslutar att jämställdhetspriset höjs till 15 000 kronor från och 
med år 2021. 
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§ 101   GYF 2021/xx 
 
Attestplan – Kontroll av ekonomiska transaktioner 2022 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-11-29. 
 
Bakgrund 
I attestplanen för Kalmarsunds gymnasieförbund redovisas befattningar med rätt 
att beslutsattestera eller vara ersättare för dessa. I de fall beslutsattestanten själv är 
berörd av fakturan (egen utbildningskostnad, inköp av telefon m.m.) så ska 
beslutsattestantens överordnade attestera fakturan. På ansvar 101 
Förbundsdirektör delegeras denna attesträtt till administrativ chef med 
ekonomichef som ersättare. 
 
Om en ny tjänsteperson under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande 
beslutsattestanterna på samma befattning följer attesträtten med till den nya 
tjänstepersonen utan särskilt beslut. 
 
Vid förändring av organisationsstruktur och ansvarsområden under löpande 
verksamhetsår har förbundsdirektören delegation från direktionen att ändra i 
attestlistan. 
 
En övergripande regel för beslutsattest finns avseende bokföringsorder (rättelser) i 
drift, investering och balansräkning. Regeln innebär att controller och 
ekonomiassistenter får attestera bokföringsorder med rättelser av fel som kan 
uppstå vid inrapportering från de olika delsystemen till Personec Redovisning och 
Reskontra och andra uppenbara konteringsfel. Regeln gäller även för kontering 
och attest av de inbetalningar som kommer till förbundet. 
 
Attestplanen omfattar även fonder som förvaltas och administreras av Kalmar 
kommuns ekonomikontor. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår direktionen godkänna attestplan för 2022, daterad 2021-
11-29. 
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§ 102   GYF 2021/0497-01.02 
 
Firmatecknare och övriga behörigheter 2022 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-11-29. 
 
Bakgrund 
Direktionen för Kalmarsunds gymnasieförbund ska inför varje verksamhetsår 
fastställa förteckning över vem/vilka tjänstepersoner som får underteckna vissa 
handlingar för direktionen, så kallad firmatecknare och övriga behörigheter. 
Förbundskansliet har upprättat ett förslag för år 2022, daterat 2020-11-29. 
 
Om en ny tjänsteperson under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande 
beslutsattestanterna/firmatecknarna på samma befattning följer beslutsrätten med 
till den nya tjänstepersonen utan särskilt beslut. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet förslår direktionen godkänna upprättat förslag till firmatecknare 
och övriga behörigheter, daterat 2021-11-29. 
 
 
 

  



KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida  
 2021-12-07 6 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
  

§ 103   GYF 2021/0472-03.02 
 
Bidrag till fristående gymnasieskolor, samlingsbeslut 
 
Beslut 
Arbetsutskottet fattar inget beslut i ärendet utan hänskjuter frågan till direktionen 
vid direktionsmöte 2021-12-16. 
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§ 104 
 
Bidrag till fristående gymnasieskolor, enskilda beslut 2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottet fattar inget beslut i ärendet utan hänskjuter frågan till direktionen 
vid direktionsmöte 2021-12-16, då beslut också tas för varje enskild skola. 
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§ 105   GYF 2020/0444-01.05 
 
Godkännande av rapport för intern kontrollplan 2021, 
ekonomifunktionen 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-11-30. 
 
Bakgrund 
Enligt direktionens beslut den 28 oktober 2016 ska förbundet varje år upprätta en 
särskild kontrollplan för innevarande års uppföljning/granskning av den interna 
kontrollen. Resultatet av denna samt bedömning av riskhanteringen ska 
rapporteras till direktionen. 
Direktionen beslutade den 16 december 2020 om kontrollpunkter inom följande 
områden: 
 
• Representation 
• Beslutsattest 
• Firmateckning 
• Hantering riskvaror, rutin och dokumentation 
 
Rapport 2021 
Rapporten påvisar att gymnasieförbundets rutiner i de områden 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 föreslår direktionen besluta att godkänna rapporten för 
uppföljning och åtgärder, upprättad 2021-10-22, avseende den interna 
kontrollplanen för år 2021. 
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§ 106   GYF 2021/0442-01.05 
 
Ny kontrollplan 2022 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-11-30. 
 
Bakgrund 
Enligt förbundsstyrelsens beslut den 28 oktober 2016 ska förbundet, senast i 
december, varje år upprätta en särskild kontrollplan för kommande års 
uppföljning/granskning av den interna kontrollen. Resultatet av denna samt 
bedömning av riskhanteringen ska rapporteras till styrelsen senast i samband med 
upprättandet av årsredovisningen. Utifrån konstaterade risker med relativa höga 
risktal inom ekonomifunktionen har ett antal kontrollpunkter med 
konsekvensanalys tagits fram i syfte att kontrollera hur pass utsatt förbundet är 
inom respektive område. 
 
Under 2022 kommer följande områden kontrolleras: 
 
- Sekretessklassade fakturor 
- Manuella utbetalningar 
 
De olika kontrollområdenas risker, kontrollmoment samt metoder, frekvens och 
ansvarig utförare av kontrollen framgår av dokumentet ”Interna kontrollpunkter 
2022, ekonomifunktionen” upprättat 2021-10-22. En konsekvensanalys som 
beskriver framtagna kontrollpunkter har tagits fram, upprättad 2021-10-22. 
 
Ekonomisk konsekvens 
Kontrollpunkterna är prioriterade och kommer att hanteras inom befintlig 
personalstyrkas arbetsuppgifter. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta att anta interna kontrollpunkter för 
ekonomifunktionen år 2022, upprättade 2021-10-22. 
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§ 107   GYF 2021/0355-10.06 
 
Lärlingsutbildning på restaurang- och livsmedelsprogrammet, 
inriktning bageri och konditori 
 
Information 
Rektor vid Jenny Nyströmskolan, Marie Wolke, informerar om följande: 
 
Restaurang- och livsmedelsprogrammets inriktning kök och servering är 
lärlingsförlagd från årskurs 3 medan inriktningen bageri och konditori är 
skolförlagd. För att skapa en likvärdighet inom programmet krävs enligt rektor att 
även bageri och konditori ändras till lärling. Då får alla elever och lärare på 
restaurang och livsmedelsprogrammet samma förutsättningar. Det blir även en 
besparing på 300 tkr. Vid elevernas intresseval den 6 december var det bara 5 av 
27 elever som angav att de vill gå inriktningen bageri och konditori, vilket gör att 
det blir högre kostnader med så små grupper. 
 
Fördelar med lärlingsförlagd utbildning är bland annat: 
 
- Att eleven får rutin, praktisk erfarenhet och lär sig de tekniker, metoder och 

system som används ute på arbetsplatserna idag. 
 

- Att eleven kommer att vara både på skolan och en arbetsplats innebär att 
eleven både får en yrkesexamen från gymnasieskolan och kontakter inom 
arbetslivet. Lärlingsutbildningen ger en unik möjlighet till anställning direkt 
efter gymnasiet, eller möjlighet att gå direkt till högskola genom de 
individuella val eleven gör under utbildningen. 

 
Lärlingsutbildning är inte ett eget program utan ett annat sätt att läsa ett 
yrkesprogram. Utbildningen har samma innehåll och examensmål som den 
skolförlagda varianten. Eleven får samma kunskaper som de elever som läser 
yrkesprogrammet i skolan.  
 
Som gymnasielärling har eleven sin hemvist på Jenny Nyströmskolan i en klass 
där alla är lärlingar och läser de gymnasiegemensamma ämnena tillsammans. Det 
mesta av yrkesutbildningen i åk 3 görs på arbetsplatsen. Yrkeslärare har nära 
kontakt med handledare på arbetsplatsen och tillsammans med eleven utformas 
utbildningen på bästa sätt. Statistik från skolverket visar att det är lättare att få 
arbete efter examen från ett lärlingsprogram. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet uppmanar rektor att bjuda in förbundets kontaktpolitiker till 
programmet innan beslut tas i frågan. 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-12-16. 
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§ 108   GYF 2021/0004-10.01 
 
Lägesrapport om skolornas arbete för att minska 
smittspridningen av coronaviruset 
 
Information 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz informerar om följande: 
 
Gymnasieförbundet ställer sig bakom Region Kalmar läns beslut om nya 
rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset. Detta 
innebär bland annat att träffar som sammanför medarbetare från olika 
arbetsplatser till gemensamma fysiska träffar bör i möjligaste mån undvikas och 
ställas in, skjutas fram eller genomföras digitalt. Julbord och julfester ställs in. 
 
Åtgärderna ovan görs i ett förebyggande syfte och med omtanke om sjukvården. 
Informationen skickades ut till all personal 2021-12-02. 
 
Det finns i nuläget inga indikationer på smittspridning i gymnasieförbundets 
skolor. 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-12-16. 
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§ 109   GYF 2021/0525-01.04 
 
Ekonomisk redovisning av corona år 2021 
 
Information 
Ekonomichef Carina Cerafiani redovisar kostnader och intäkter för hur corona har 
påverkat ekonomin under år 2021 enligt följande: 
 
- Lunchbidrag och matlådor till elever 1 928 757:- 
- Bidrag till friskolor (statsbidrag) 475 534:- 
- Personalkostnader (lärarassistenter, vikarier)  1 069 620:- 
- Städning och material (extra städning, munskydd m m) 429 637:- 
- Presentkort till anställda  1 099 500:- 
- Marknadsföring (affischer etc) och 

säkerhet (vakter vid skolavslutning)  227 432:- 
- Intäkter (statsbidrag) -3 993 688:- 
 
Totalt en nettokostnad om minus 1,2 mkr. 
 
Redovisningen gäller från 1 januari till 30 november 2021. 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-12-16. 
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§ 110   GYF 2021/0500-01.04 
 
Kommunala vuxenutbildningen – Budgetförutsättningar 2022 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-12-16. 
 
 
 
§ 111 
 
Information från förbundsdirektören 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-12-16. 
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§ 112 
 
Information om Kalmar kommuns beslut om att förbjuda 
fyrverkerier och förbjuda försäljning av fyrverkerier 
 
Ordförande Dzenita Abaza (S) informerar om att ett medborgarförslag har lämnats 
in till Kalmar kommun om att förbjuda fyrverkerier och förbjuda försäljning av 
fyrverkerier. Kalmar kommunstyrelse har därefter tagit beslut om att förbjuda att 
använda pyrotekniska varor utan tillstånd av polismyndigheten. På nyårsafton från 
klockan 23.00 fram till klockan 01.00 påföljande dag får pyrotekniska varor 
användas utan tillstånd av polismyndigheten. Det är dock alltid förbjudet att 
använda pyrotekniska varor på Kvarnholmen samt närmare än 200 meter från 
Länssjukhuset, omsorgsboenden, Kalmar slott och Tjärhovet. Ändringen ska gälla 
från och med den 21 december 2021. 
 
Ärendet ska beslutas av Kalmar kommunfullmäktige den 16 december. 
 
Överläggning 
Ordföranden önskar att gymnasieförbundet, efter beslut i Kalmar 
kommunfullmäktige, informerar eleverna om de lokala reglerna för fyrverkerier i 
Kalmar. Informationen ska ges på skolornas intern-TV. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till förbundsdirektören att efter beslut i Kalmar 
kommunfullmäktige, informera eleverna om de lokala reglerna för fyrverkerier i 
Kalmar. Informationen ska ges på skolornas intern-TV. 
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§ 113 
 
Information om telefonnummer till Trygg i Kalmar 
Ordförande Dzenita Abaza (S) informerar om att ett medborgarförslag har lämnats 
in med förslaget att Kalmar kommuns trygghetsnummer ska vara tillgängligt via 
kommunens webbplats samt vara kopplat till en lokal jourcentral. I 
tjänsteskrivelsen till Kalmar kommunstyrelse framgår att det redan är tillgängligt 
idag samt kopplat till en lokal jourcentral. Kommunstyrelsen har beslutat att det 
ska utgöra svar på medborgarförslaget med följande tillägg: I verksamhetsplan 
med budget 2022 lyfts särskilt fram att Kalmar kommuns trygghetsnummer är 
öppet dygnet runt. Hit kan du som privatperson vända dig med frågor som rör 
trygghet – 0480-45 95 95. Vid akuta fall ska du alltid ringa 112.  
 
Överläggning 
Ordföranden önskar att gymnasieförbundet informerar eleverna om Kalmar 
kommuns trygghetsnummer och vart de kan vända sig med frågor rörande 
trygghet. Informationen ska ges på skolornas intern-TV. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till förbundsdirektören att informera eleverna 
om Kalmar kommuns trygghetsnummer och vart de kan vända sig med frågor 
rörande trygghet. Informationen ska ges på skolornas intern-TV. 
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§ 114 
 
Övriga ärenden 
 
Direktionens sammanträde 2021-12-16 
 
Överläggning 
Ordförande Dzenita Abaza (S) hör med arbetsutskottets ledamöter om 
direktionens nästa möte 2021-12-16 ska genomföras fysiskt eller på distans. 
Denna fråga ställs på grund av den ökade smittspridningen av corona. 
 
Ledamöterna är överens om att nästa möte ska genomföras på distans. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att direktionens nästa möte 2021-12-16 ska genomföras 
på distans. 
 
 


