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§ 1   GYF 2021/0355-10.06 
 
Lärlingsutbildning på restaurang- och livsmedelsprogrammet, 
inriktning bageri och konditori 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-01-13. 
Utredning, daterad 2021-12-20. 
 
Bakgrund 
Restaurang- och livsmedelsprogrammets inriktning bageri och konditori är idag 
skolförlagd medan inriktning kök och servering är lärlingsförlagd från årskurs 3. 
För att skapa en likvärdighet inom programmet samt ge samma förutsättningar till 
alla elever och personal, krävs att även bageri och konditori ändras till lärling. 
 
Rektor för restaurang- och livsmedelsprogrammet och verksamhetsområdeschefen 
har fått i uppdrag av arbetsutskottet att genomföra en utredning som visar vilka 
konsekvenser ett framtida beslut om lärlingsutbildning kan innebära för 
verksamheten ur elev-, medarbetar- samt ekonomiskt perspektiv. En utredning har 
genomförts, daterad 2021-12-20. 
 
Utifrån ett verksamhetsperspektiv ses stora fördelar för rektor att leda och fördela 
arbetet inom programmet som i sin tur medför rektor ökade möjligheter till att 
praktisera ett pedagogiskt ledarskap. Beslutar direktionen att båda inriktningarna 
inom restaurang- och livsmedelsprogrammet ska bedrivas som 
lärlingsutbildningar ökar möjligheterna till kollegialt samarbete mellan lärare över 
båda inriktningarna, samsyn i förhållningssätt vad gäller elevernas utbildning och 
examensmål som i sin tur ökar likvärdigheten ur ett elevperspektiv. Det 
arbetsplatsförlagda lärandet ger även eleverna möjligheter att börja etablera ett 
eget nätverk med potentiella framtida arbetsgivare. 
 
Fördelar med lärlingsförlagd utbildning för eleverna 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. 

 
Branschen lyfter också fram att företaget och dess anställda utvecklas i mötet med 
de unga. Lärlingarna bidrar med ny kunskap och nya perspektiv och den 
växelverkan som förefaller finnas mellan de gedigna yrkeskunskaper som 
handledaren har och de nya kunskaperna och perspektiven som lärlingen har, 



KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida  
 2022-01-18 3 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
  

föder kunskapsutveckling för både handledaren/företaget och lärling och kan 
dessutom vara en viktig länk i generationsväxlingen och kompetensförsörjningen 
inom företaget eller yrket. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om inriktningen bageri och konditori inom restaurang- och 
livsmedelsprogrammet vid Jenny Nyströmskolan bedrivs som lärlingsutbildning 
innebär det att tjänsteunderlaget reduceras med ca 45 %. Detta motsvarar en 
besparing med ca 0,3 mkr. Det kommer inte att innebära några uppsägningar då 
pensionsavgångar föreligger. Den lärlingsförlagda utbildningen kommer att 
innebära ett minskat inköpsbehov av råvaror vilket då kan generera ytterligare 
besparingar. Beräkningarna har sin utgångspunkt från det sökmönster som varit de 
senaste åren. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta att restaurang- och 
livsmedelsprogrammets inriktning bageri och konditori blir lärlingsförlagd från 
och med årskurs 3, för elever som påbörjar utbildningen läsåret 2022/2023. 
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§ 2   GYF 2022/0017-05.01 
 
Digital agenda 2022-2024 
 
Information 
IKT-pedagog Jörgen Florheden informerar om att en ny digital agenda för åren 
2022-2024 har tagits fram. I processen har flera fokusgrupper deltagit bestående 
av rektorer, pedagoger och elever.  
 
Den nya agendan har en tydligare koppling till gymnasieförbundets vision, ett 
tydligare elevperspektiv och en tydlig målbild att utvärdera. Den innehåller också 
förväntansbilder på styrkedjan, adekvat digital kompetens, kollegialt lärande och 
framåtsyftande innovativ undervisning.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet tar informationen till protokollet. 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2022-01-28. 
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§ 3   GYF 2022/0023-10.01 
 
Lägesrapport om skolornas arbete för att minska 
smittspridningen av coronaviruset 
 
Information 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz informerar om följande: 
 
Den 23 december meddelade Folkhälsomyndigheten (FHM) att deras råd och 
rekommendationer steg 2 ska gälla. Efter det har information skickats ut till 
personal om nya förhållningssätt och beslut om hemarbete. Därutöver har 
information återigen getts till personal och elever om ”stanna vid symtom, tvätta 
händerna håll avstånd”. Allt informationsmaterial är uppdaterat. Även 
handlingsplan vid smitta samt kommunikationsplan. Arbete fortgår med tidigare 
åtgärder samt riskbedömningar. Tillgång till munskydd, handsprit och visir finns 
att tillgå. 
 
Vuxenutbildningen har delvis fjärr- och distansundervisning medan gymnasiet har 
fortsatt närundervisning enligt FHM:s rekommendationer. Det råder stor 
sjukfrånvaro i verksamheten vilket är en riskfaktor. 
 
Kostchef Kerstin Berg informerar om skolmatsalarna: 
 
Utöver de åtgärder som tidigare gjorts, har schemaläggningen av lunch ytterligare 
justerats för samtliga skolor. 
 
Lars Kaggskolans matservering har utökats med ytterligare ett klassrum och mat 
portionsförpackas till elever vid bygg- och anläggningsprogrammet, fordon- och 
transportprogrammet samt el- och energiprogrammets inriktning automation. 
 
På Stagneliusskolan är det 97 elever/dag som äter skolmaten hos en privat 
näringsidkare. Skolan fortsätter även med att omfördela vissa klasser till Jenny 
Nyströmskolan för lunch. Entrévärdar finns vid ingång till skolrestaurangen och 
tält är uppsatt utanför som vindskydd för köande elever. 
 
På Jenny Nyströmskolan kompenseras de elever som har tidig lunch med frukt 
som mellanmål på eftermiddagen. Entrévärd finns. 
 
Om smittspridningen förvärras planeras ytterligare åtgärder som t.ex. tillfälligt 
serveringskök för 200-300 elever Hatstore arena samt portionsförpackad mat till 
ytterligare en klass på byggprogrammet. Båda åtgärderna har en uppstartsträcka 
samt innebär utökade kostnader för gymnasieförbundet. 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2022-01-28. 
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§ 4   GYF 2022/0018-04.01 
 
Lönekartläggning 2021 
 
Information 
HR-generalist Celie Tägtström presenterar gymnasieförbundets lönekartläggning 
för år 2021 som innehåller metoder för genomförandet, analyser samt resultatet av 
kartläggningen. Lönekartläggning ska göras årligen. 
 
Kalmarsunds gymnasieförbund ser lönekartläggningen som ett viktigt verktyg. 
Det ger en möjlighet till att upptäcka, åtgärda och förhindra eventuella osakliga 
löneskillnader. Syftet är att säkerställa att medarbetare behandlas sakligt och 
bedöms utifrån faktiska och objektiva lönekriterier. Detta oavsett kön.  
Lönekartläggningen ska också vara ett verktyg för att uppnå visionen i förbundets 
jämställdhetsarbete ”Kalmarsunds gymnasieförbund är en jämställd organisation 
vilket skapar en effektiv och attraktiv verksamhet.” 
 
Förbundskansliet har analyserat lönepolitiken. Det vill säga granskat 
löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete men även likvärdigt 
arbete. Förbundskansliet har också granskat löneskillnader som finns mellan ett 
kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är kvinnodominerat, om arbetet 
som inte är kvinnodominerat har lägre krav men högre lön. Även föräldraledigas 
löneutveckling har granskats. 
 
Sammanfattning 
- Övergripande finns det inte någon löneskillnad mellan kvinnor och män inom 

Kalmarsunds gymnasieförbund. 
- Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete - inga generella 

osakliga löneskillnader, dock kan vissa kartläggningar behöva ses över på 
individnivå. 

- Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete - inga 
osakliga löneskillnader men arbetsvärderingarna behöver ses över. 

- Arbetstagare som varit föräldralediga - medarbetarens nya lön är kopplat till 
arbetsinsats och prestation, det föreligger ej någon koppling till 
föräldraledigheten.  

 
Beslut 
Arbetsutskottet tar informationen till protokollet. 
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§ 5   GYF 2021/0515-04.01 
 
Löneöversyn samt lönepolitiska riktlinjer 2022 
 
Information 
HR-generalist Celie Tägtström informerar om löneöversynen och lönepolitiska 
riktlinjer för 2022. 
 
Ramar och principer för löneöversynen utgår från centrala HÖK-avtal och tilldelat 
budgetutrymme i medlemsbidrag. För 2022 är budgetutrymmet 2,1 %. 
 
Sedan 2017 arbetar gymnasieförbundet med lönestruktur för rektorer och lärare. 
Det innebär att lönerna sätts i förhållande till varandra inom en viss grupp. I 
januari 2020 beslutade arbetsutskottet att målbilden för förbundets mest 
yrkesskickliga skolledare ska tjäna 65 000 inom 3 år och för de mest 
yrkesskickliga lärare 55 000 kronor. Målbilden ska vara uppnådd i samband med 
2022 års löneöversyn. För övriga personalkategorier finns för närvarande inga 
fastställda målbilder.  
 
Lönestatistik för Kalmarsunds gymnasieförbund i relation till riket och övriga 
kommuner, kommer att analyseras under januari/februari månad.  
 
Avtal HÖK 19 – Vårdförbundet, går ut 2022-03-31 vilket eventuellt kan innebära 
fördröjd löneutbetalning för skolsköterskorna. 
 
Arbetsutskottet får även information om tidsplan och arbetsgång för 
löneöversynen. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet tar informationen till protokollet. 
 
Ärendet återkommer för beslut om lönepolitiska riktlinjer och eventuellt 
prioriterade grupper vid arbetsutskottets möte 2022-02-15. 
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§ 6   GYF 2022/0019-04.01 
 
Flexibla arbetsformer - Riktlinjer 
 
Information 
Administrativ chef Chatharina Gustafsson informerar om att förbundet tagit fram 
riktlinjer för flexibla arbetsformer. Syftet med att ta fram riktlinjerna har varit att 
genom den nyvunna kunskap som distansarbete och digitalisering under pandemin 
medfört, ta fram förslag på utvecklande arbetssätt som skapar mervärde för 
verksamhet, elever och medarbetare. 
 
Riktlinjerna är framtagna i beredningsgrupp med en rektor från respektive skola, 
administrativ chef, HR-strateg och förbundsdirektör. Riktlinjerna är förankrade 
både i förbundskonferensen och i centrala samverkansgruppen. 
 
Arbetsgruppen har utgått från ett antal perspektiv: 
 
- Verksamhetens behov, syfte och mål, elevperspektivet 
- Att vara en attraktiv arbetsgivare 
- Arbetsmiljön - social, yrkesmässig och utvecklingshämmande isolering 
- Att vara en flexibel arbetsorganisation – distansarbete 
- Ledarskap – krav på struktur och tillit 
- Digitala möten 
- Transporter – miljö- och tidsvinst 
- Lagar att förhålla sig till 
 
Utgångspunkten är att huvudarbetsplatsen ska vara på arbetsplatsen. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet tar informationen till protokollet. 
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§ 7   GYF 2022/0014-04.01 
 
Fortbildning till speciallärare 
 
Information 
Administrativ chef Chatharina Gustafsson informerar om förbundets satsningar på 
fortbildning till speciallärare. 
 
Mellan åren 2016 - 2020 har 15 rekryteringar av speciallärare påbörjats på 
förbundets gymnasieskolor. Av dessa har 12 avbrutits på grund av att det inte 
funnits behöriga sökande. Enbart under 2020 har fem rekryteringar påbörjats och 
samtliga har avbrutits av samma skäl. 
 
Skolorna har ett stort behov av speciallärare till elevhälsoteamen och i dagsläget 
besätts tjänsterna internt med lärare som har ämnesdidaktisk behörighet men som 
saknar utbildning i specialpedagogik. 
 
För att trygga kompetensförsörjningen inom området har förbundet avsatt centrala 
medel i syfte att fortbilda 2 ämneslärare för att uppnå behörighet som speciallärare 
med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling. Vad 
gäller villkor för studier måste en likvärdighet råda inom hela förbundet. Därför 
har förbundet tagit fram centrala riktlinjer för villkor och rekryteringsförfarande. 
 
Villkor för att delta i utbildningen är grundläggande ämnesbehöriget för 
gymnasiet enligt behörighetsförordningen (2011:326) i svenska och/eller 
matematik. Erbjudandet riktar sig till lärare som vill fördjupa och spetsa sin 
pedagogiska och didaktiska kompetens. Ansökan sker genom intresseanmälan till 
närmaste rektor. Rektor presenterar ansökningar i centralt antagningsråd där urval 
görs efter prioriterade behov i verksamheten utifrån ett förbundsövergripande 
perspektiv. Sista ansökningsdag är 2022-01-31. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet tar informationen till protokollet. 
 
 

  



KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida  
 2022-01-18 10 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
  

§ 8   GYF 2022/0020-04.01 
 
Mål för personalpolitiska programmet 
 
Information 
Administrativ chef Chatharina Gustafsson informerar om att förbundet har tagit 
fram förslag på två mätbara mål som ska ingå i det personalpolitiska programmet. 
 
Syftet med målen är att skapa en tydligare styrning av personalpolitiken. Målen 
utgår från två centrala uppdrag i arbetet med strategisk kompetensförsörjning, 
analys av ledningsorganisation samt förstärka kulturbärande beteenden. 
 
Förslagna mål är följande: 
 
1. HME (hållbart medarbetarengagemang) 
 - Motivation, ska öka mot föregående index på 4,2 
 - Ledarskap, ska öka mot föregående index på 4,1  
 - Styrning, ska öka mot föregående index på 4,1  
 
2. eNPS (amabassadörskap) 
 - Ambassadörskap ska öka mot föregående nyckeltal på 16 
 
Målen ska vara en del av årsbudgeten och följas upp i förbundets årsbokslut i 
samband med genomförande av medarbetarenkäten. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet tar informationen till protokollet. 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2022-01-28. 
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§ 9   GYF 2022/0021-10.06 
 
Uppföljning av värdegrundsarbetet 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2022-01-28. 
 
 
 
§ 10   GYF 2022/0022-10.06 
 
Redovisning av CAN-enkäten 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2022-01-28. 
 
 
 
§ 11   GYF 2021/0308-10.01 
 
Sammanställning av ärenden gällande kränkning av elev 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2022-01-28. 
 
 
 
§ 12 
 
Information från förbundsdirektören 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2022-01-28. 
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