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§ 13   GYF 2021/0515-04.01 
 
Löneöversyn och lönepolitiska riktlinjer 2022 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-02-07. 
Lönepolitiska riktlinjer daterat 2021-12-01. 
 
Bakgrund 
Arbetsutskottet, tillika personaldelegation, fastställer ramar och principer för 
löneöversynen med utgångspunkt från centrala HÖK-avtal och tilldelat 
budgetutrymme. Direktionen har 2012-01-26 tagit fram riktlinjer för lönesättning 
och lönebildning i Kalmarsunds gymnasieförbund. Förbundskansliet tar, utifrån 
det dokumentet, fram årliga förslag på lönepolitiska riktlinjer där arbetsgivaren 
redovisar sina utgångspunkter inför löneöverläggningar med respektive 
fackförbund.  
 
Inför varje löneöversyn tar förbundskansliet även fram en sammanställning av 
lönestatistik. De olika yrkesgruppernas löner i förbundet jämförs med kommuner i 
riket samt kommuner i Kalmar län. 
 
Utifrån en sammantagen analys av statistiken och utifrån den årliga 
lönekartläggningen, föreslår förbundskansliet att prioritera yrkesgruppen kuratorer 
i årets löneöversyn.  
 
I centralt kollektivavtal med Kommunal fastställs utrymme vid löneöversyn i form 
av kronpåslag. Utöver detta har lokala parter ett extra utrymme om 0,3% att 
fördela i lokala förhandlingar. Förbundskansliet föreslår tillsammans med 
Kommunals representanter att detta utrymme används till en låglönesatsning för 
yrkesgrupperna kock, måltidsbiträde och pedagogiska assistenter.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Tilldelat budgetutrymme för löneökningar 2022 är 2,1 %. Förutsättningar i 
centrala avtal är att lönebildningen sker på lokal nivå och att lönerna är 
individuella och differentierade. Föreslagna riktlinjer och åtgärder medför inte 
några ekonomiska konsekvenser utöver budgetram. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att fastställa lönepolitiska riktlinjer 2022. 
 
Arbetsutskottet beslutar att yrkesgruppen kuratorer ska prioriteras i 2022 års 
löneöversyn. 
 
Arbetsutskottet beslutar om låglönesatsning inom Kommunals avtalsområde 
enligt förbundskansliets förslag.  
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Beslutsexpediering 
Lönesättande chefer 
Central samverkansgrupp 
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§ 14   GYF 2022/0062-03.02 
 
Bidrag till skolor i utlandet för gymnasiestudier 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-02-10. 
Bidrag till skolor i utlandet för gymnasiestudier – Rutin. 
 
Bakgrund 
För elever som vill göra hela eller delar av sin gymnasieutbildning utomlands 
finns några olika alternativ: 
 
− Länderna inom Norden har ett avtal som ger personer från de andra nordiska 

länderna tillgång till utbildning på gymnasienivå. 
− Universitets- och högskolerådet har ettårsprogram för att ge svenska 

gymnasieelever möjlighet att studera ett läsår i Frankrike, Spanien eller 
Tyskland. 

− Skolor som är anknutna till Universitets- och högskolerådets program ”Atlas 
praktik” erbjuder sina elever arbetsplatsförlagt lärande (APL) utomlands. 

− Svenska kommittén för United World Colleges delar årligen ut stipendier till 
mellan åtta och tio unga svenskar. På UWC läser eleverna de två sista år på 
gymnasiet tillsammans med ungdomar från hela världen. 

− För vårdnadshavare som ska bo och arbeta/studera utomlands finns, under 
vissa förutsättningar, möjlighet för deras barn att studera vid svensk utbildning 
i utlandet i åtta olika länder.  

Genom att öppna för möjligheter till bidrag för gymnasiestudier utomlands utan 
att ställa krav på föräldrarnas vistelseort eller sysselsättning under elevens 
gymnasietid samt att ge myndiga elever ytterligare en variant, ökar förbundet 
möjligheten för ungdomarna i medlemskommunerna till en internationell 
utbildningserfarenhet. 
 
Förslaget innebär att eleven kan studera utomlands under en termin upp till tre år. 
Skolan måste tillhöra en av de skolor som Skolinspektionen har tillsyn över och 
Skolverket svarar för uppföljning och utvärdering av. Antagningshandläggaren på 
förbundskansliet handlägger ansökningarna ärendet och beslut i varje enskilt fall 
delegeras till förbundsdirektören. 
 
Förbundet har de senaste åren handlagt ett fåtal ansökningar av denna typ. 
Direktionen har avslagit samtliga av dessa. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget bedöms de ekonomiska konsekvenserna inte ha någon betydande 
påverkan på förbundets ekonomi som helhet. 
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Beslut 
Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta att ge ungdomar möjligheter till 
utlandsstudier enligt förslaget till ny rutin. Beslutet gäller utbildningar utomlands 
som startar efter 1 juli 2022. Beslut i enskilda ärenden delegeras till 
förbundsdirektören.  
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§ 15   GYF 2021/0349-03.02 
 
Godkännande av årsredovisning 2021 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-02-07. 
Årsredovisning 2021. 
 
Bakgrund 
Förbundets resultat uppgår enligt resultaträkningen till 16,8 mkr. Det balanserade 
resultatet uppgår till 5 mkr. En stor del av resultatet, 6,7 mkr, består av bidrag i 
och med pandemin samt återföring av avsättning (för utbetalning till friskolorna) 
till resultatet. Bidragen gällande pandemin avser skolmiljarden som inkommit till 
kommunerna under året för att täcka de extra kostnader pandemin medfört samt 
bidrag från medlemskommunerna avseende lunchbidrag. Det största överskottet 
återfinns inom gymnasieenheterna som enskilt uppvisar ett positivt helårsresultat 
om 8,1 mkr medan verksamheten avseende vuxenutbildning uppvisar ett 
underskott om 2,2 mkr. Även den gemensamma verksamheten inklusive 
pensioner och finanser redovisar ett överskott om 4,2 mkr. Överskottet beror på 
generell återhållsamhet samt att budgeterade aktiviteter och åtgärder inte har 
kunnat genomföras på grund av pandemin. 
 
Förbundets investeringsbudget uppgår 2021 till 10 mkr. Drygt hälften av budgeten 
är avsatt för digital kompetens och den utrustning denna kräver. Totalt har 
förbundet nyttjat 7,8 mkr av investeringsbudgeten under 2021 (78 %). Beslut om 
fortsatt leasing av datorer för lärare, i stället för inköp, minskade 
investeringsbehovet för budgetposten avseende chromebooks.  
 
Gymnasieförbundets resultat vad gäller verksamheten sammanställs genom fyra 
prioriterade områden. Bland de fyra prioriterade områdena finns det 19 delmål. 
Gymnasieförbundet har lyckats nå 17 av de uppsatta målen (89 procent). För 89 
procent av målen har gymnasieförbundet oförändrade eller förbättrade resultat. 
Gymnasieförbundet har fått genomföra flera organisatoriska anpassningar på 
grund av restriktionerna för Covid-19-pandemin och för de enskilda lärarna har 
undervisningssituationen påverkats i hög grad. Analysen rektorerna gör är att detta 
har påverkat verksamheten i stor utsträckning. Trots dessa svårigheter uppvisar 
gymnasieförbundet en mycket bra måluppfyllelse för 2021. 
 
Förslag till beslut 
Förbundskansliet föreslår att direktionen godkänner årsredovisningen 2021 för 
Kalmarsunds gymnasieförbund. 
 
Överläggning 
Under överläggningen föreslår ordförande Dzenita Abaza (S) att årsredovisningen 
kompletteras med övergripande text om vilka planer förbundet har kring 
marknadsföring för att fler elever ska söka till förbundets skolor samt att texten 
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om kommunalt aktivitetsansvar utökas med innehåll om gemensamma 
handlingsplaner. 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Dzenita 
Abazas förslag. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen godkänner årsredovisningen 2021 för 
Kalmarsunds gymnasieförbund med komplettering av övergripande text om vilka 
planer förbundet har kring marknadsföring för att fler elever ska söka till 
förbundets skolor samt att texten om kommunalt aktivitetsansvar utökas med 
innehåll om gemensamma handlingsplaner. 
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§ 16   GYF 2022/0017-05.01 
 
Digital agenda 2022-2024 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-02-07. 
Digital agenda 2022-2024 daterad 2022-02-07. 
 
Bakgrund 
Kalmarsunds gymnasieförbund satsar uthålligt på utveckling av undervisning där 
digitalisering spelar en viktig roll. Gymnasieförbundet ska fortsatt ligga i 
framkant när det gäller skolans digitalisering och behöver då vara en lärande 
organisation och sätta fokus på pedagogisk utveckling i kombination med digital 
teknik. 
 
För att tydliggöra detta arbete och skapa en framåtdrivande kraft har förbundet en 
digital agenda som styrdokument. Den nu föreliggande digitala agendan har tagits 
fram i nära samverkan med verksamheten, lärare, rektorer, elever. Agendan tar sin 
utgångspunkt i Kalmarsunds gymnasieförbunds vision och kommunikativa löften. 
Förbundet ska rusta eleverna för deras framtid och skapa en innovativ 
undervisning där digitaliseringen har en avgörande betydelse. 
 
Den digitala agendan framhåller hela styrkedjans viktiga roll för den digitala 
utvecklingen. Den lägger även ett tydligt fokus på den förväntansbild som elever 
ska kunna ha under sin studietid inom förbundet. Digital agenda är tydligt 
framåtsyftande så att Kalmarsunds gymnasieförbund fortsatt ska stärka arbetet 
med att höja alla medarbetares digitala kompetens i syfte att skapa en 
undervisning av hög kvalitet för alla elever. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslut om att fastställa den digitala agendan för 2022-2024 innebär inga extra 
ekonomiska konsekvenser, utöver de satsningar som redan görs när det gäller 
kostnader för hårdvara och utveckling kopplat till digitaliseringen. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår direktionen godkänna upprättat förslag till digital agenda 
för 2022-2024. 
 
 

  



KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida  
 2022-02-15 9 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
  

§ 17   GYF 2022/0020-04.01 
 
Mål för personalpolitiska programmet 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-01-21. 
 
Bakgrund 
Förbundet påbörjade 2020 ett långsiktigt arbete med strategisk 
kompetensförsörjning. En övergripande handlingsplan har tagits fram i syfte att 
stärka förbundets attraktivitet som arbetsgivare och ge förutsättningar för alla 
medarbetare att fortsätta den positiva utvecklingen av ökad måluppfyllelse och 
likvärdighet i hela förbundet. Handlingsplanen har tagits fram i en partsgemensam 
arbetsgrupp. 
 
Handlingsplanen utgår från övergripande fokusområden som sedan brutits ner i ett 
antal delområden och aktiviteter. De övergripande fokusområdena är: 
 
- Kulturen inom organisationen 
- Organisatoriska förutsättningar 
- Förbättra internkommunikationen 
- Förädla samverkan 
- Digital transformation/ny teknik 
- Ekonomistyrning som främjar kompetensförsörjningen 
 
Inom fokusområdet Kulturen inom organisationen har parterna enats om att ta 
fram mätbara mål till det personalpolitiska programmet. 
 
Syfte 
Strategisk kompetensförsörjning är en specifik prioritering och satsning i 
förbundets budget och verksamhetsmål under avsnittet personalutveckling. 
 
För att skapa en tydligare styrning av personalpolitiken har två mål formulerats 
för det personalpolitiska programmet som utgår från två centrala områden i arbetet 
med strategisk kompetensförsörjning, analys av ledningsorganisation och 
förstärka kulturbärande beteenden. 
 
Målen ska vara en del av årsbudgeten och följas upp i förbundets årsbokslut i 
samband med genomförande av medarbetarenkät. 
 
Uppdrag och mål 
Specifika prioriteringar och satsningar i budget och verksamhetsmål 
Personalutveckling, fortsatt arbetet med strategisk kompetensförsörjning (SKF). 
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Uppdrag 
Arbeta mer aktivt med vårt personalpolitiska program med fokus på 
ledarutveckling våren 2022. 
 
Aktiviteter 
- Genomförande av en analys av ledningsorganisation, där vi granskar styrkedjan 

och dess struktur, enligt handlingsplan SKF. 
- Förstärka kulturbärande beteende med OBM (Organizational Behavior 

Management) som arbetssätt, enligt handlingsplan SKF. 
 

Mål  
1. HME (hållbart medarbetarengagemang) 
- Motivation, ska öka (index år 2020 4,2) 
- Ledarskap, ska öka (index år 2020 4,1) 
- Styrning, ska öka (index år 2020 4,1) 
 
2. eNPS (ambassadörskap) 
- Ska öka (nyckeltal år 2020 16) 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Aktiviteter kopplade till målen för personalpolitiskt program ryms inom budget 
under specifika prioriteringar och satsningar. Inga ekonomiska konsekvenser 
utöver budget förutses. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta att fastställa mål för personalpolitiskt 
program enligt upprättat förslag. 
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§ 18   GYF 2022/0024-01.02 
 
Revidering av delegationsordning 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-02-07. 
Delegationsordning. 
 
Bakgrund 
Med delegationsordning avses en förteckning över sådana ärenden, som det enligt 
gällande bestämmelser ankommer på direktionen att fatta beslut om, men som 
direktionen med stöd av kommunallagen 6 kap. 37-39 §§ och 7 kap. 5-8 §§ 
uppdrar åt annan att på direktionens vägnar fatta beslut om. Kännetecknande för 
ett beslut är bland annat att det föreligger alternativa lösningar och att beslutet 
innehåller ett självständigt ställningstagande. Direktionen kan inte ändra beslutet, 
däremot kan direktionen återkalla den givna beslutanderätten. 
 
Delegationsordningen reviderades senast 2020-08-28. 
 
Föreslagna revidering består av smärre justeringar såsom annan hänvisning till 
lagrum på grund av förändringar i skollagen, förtydliganden i ärendetexten samt 
ändringar av redaktionell art. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Revidering av delegationsordningen medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta att godkänna upprättat förslag till 
reviderad delegationsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund. 
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§ 19   GYF 2022/0068-10.12 
 
Information om tänkbara utbildningsområden inom 
yrkeshögskoleutbildningar för Axel Weüdelskolan 
 
Information 
Rektor Monica Thiel och utbildningsledare Lennart Nordström informerar om 
kompetens- och utbildningsbehov i framtiden och hur dessa kan tillgodoses 
genom yrkeshögskoleutbildningar (YH). 
 
Tänkbara utbildningsområden inom yrkeshögskolan vid Axel Weüdelskolan är 
data/IT-inriktning mot systemutveckling, hälso- och sjukvård med inriktning mot 
data/IT, digital utvecklingsledare samt besöksnäringen. 
 
Arbete pågår med enkätundersökningar genom Kalmar Science Park, Företagarna 
och egen enkätundersökning till besöksnäringen, ställd till arbetsgivare 
involverade i ansökan 2020. 
 
Dialog sker även med omsorgsförvaltningen, Region Kalmar län, 
kommunledningskontoret i Kalmar kommun, YH-råd inom Region Kalmar län 
samt kontakter med enskilda företag och arbetsgivare för till exempel 
E-hälsomyndigheten, privata vårdföretag och IT-företag. 
 
Ledamöterna får även information om tidsplanen. Den 21 juni är sista dag att 
ansökan om yrkeshögskoleutbildning hos Myndigheten för Yrkeshögskolan. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet tar informationen till handlingarna. 
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§ 20   GYF 2022/0023-10.01 
 
Lägesrapport om skolornas arbete för att minska 
smittspridningen av coronaviruset 
 
Information 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz informerar om följande: 
 
Restriktionerna slopades från den 9 februari. Fortsättningsvis gäller dock att 
stanna hemma vid sjukdom. Förbundet förbereder sig nu på att öppna upp 
verksamheten successivt. Stora utmaningar finns inom kosten, där det fortfarande 
är stor sjukfrånvaro bland personalen. Det är även stor sjukfrånvaro bland lärare 
och elever vilket kan komma att påverka elevernas garanterade undervisningstid 
framöver. 
 
I övrigt gäller förbundets riktlinjer om flexibla arbetsformer som innebär att 
personal kan arbeta hemifrån vid enstaka tillfällen efter dialog med närmaste chef. 
Utgångspunkten är att huvudarbetsplatsen ska vara på arbetet. 
 
Överläggning 
Under överläggningen meddelar ordförande Dzenita Abaza (S) att fortsatt 
information till direktionen om skolornas arbete för att minska smittspridningen 
av coronaviruset inte längre behövs lyftas upp som separat ärende efter februari 
månad. Sådan information kan i stället lyftas under punkten ”Information från 
förbundsdirektören” tillsammans med information om eventuellt utbildningstapp.  
 
Informationen ges till direktionen 2022-02-24. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet tar informationen till handlingarna. 
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§ 21   GYF 2021/0500-01.04 
 
Kommunala vuxenutbildningen – Budgetförutsättningar 2022 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2022-02-24. 
 
 
 
§ 22   GYF 2021/0469-10.01 
 
Det kommunala aktivitetsansvaret – Återrapportering av 
handlingsplaner 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2022-02-24. 
 
 
 
§ 23   GYF 2022/0069-01.05 
 
Redovisning av förbundets trygghetsarbete 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2022-02-24. 
 
 
 
§ 24 
 
Information från förbundsdirektören 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2022-02-24. 
 
 


