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§ 25   GYF 2022/0072-04.01 
 
Plan för lokalt arbete för strategisk kompetensförsörjning 
 
Information 
Administrativ chef Chatharina Gustafsson informerar om följande: 
 
I HÖK 21 (huvudöverenskommelse med Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd) står att arbetsgivaren ska utarbeta en plan för det 
lokala arbetet för strategisk kompetensförsörjning. Planen ska finnas på plats 
senast 2022-03-31. Planen ska processas i samverkan med Lärarförbundet och 
Lärarnas Riksförbund. I de fall lokala parter redan bedriver ett lokalt arbete för 
strategisk kompetensförsörjning utgår planen och det fortsatta arbetet från detta. 
 
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. 
 
Implementering av det övergripande arbetet har pågått under 2021 och kommer att 
fortsätta centralt och lokalt under 2022. Det fortsatta arbetet med strategisk 
kompetensförsörjning utgår från ovanstående övergripande handlingsplan. 
 
Följande aktiviteter har påbörjats eller planeras i arbetet med strategisk 
kompetensförsörjning: 
 
Arbetsorganisation 
− Genomförande av en analys av ledningsorganisationen 
− Fortsatt utbildning i OBM (Organizationell Behavior Management) 
− Professionsprogrammet för kollegialt lärande i förändringsarbete 
− Mål i personalpolitiska programmet med fokus på ledarutveckling 
 
Arbetsmiljö 
− Revidering av samverkansavtalet med utgångspunkt från SAM17 
− Gemensam workshop för chefer, central och lokal samverkansgrupp för 

implementering av det nya samverkansavtalet 
− Genomförande av en analys av befintligt kommunikationsflöde och 

kommunikationsstruktur 
− Framtagande av kulturbärande beteenden i samverkan med chefer och central 

samverkansgrupp. Därefter implementering i samband med mål i PPP. 
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Arbetstid 
− Tillämpning av bilaga M (lärarnas arbetstid), utveckla metodstöd och 

revidera/komplettera nuvarande rutiner. Därefter partsgemensam utbildning 
med fokus på lokala principer och riktlinjer. 

− Fortbildning av 2 ämneslärare för att uppnå behörighet som speciallärare med 
inriktning språk-, skriv och läsutveckling. 

− Riktlinjer för flexibelt arbetssätt har tagits fram. 
 
Lönebildning 
− Översyn av lönekriterier och bedömningsmatris 
− Ny överenskommelse gällande ersättning för handledning av 

verksamhetsförlagd utbildning för lärarkandidater (VFU). 
 
Plan för lokalt arbete för strategisk kompetensförsörjning är fastställd i samverkan 
med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund den 9 mars 2022. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet tar informationen till protokollet. 
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§ 26   GYF 2022/0114-03.02 
 
Fastställande av inackorderingstillägg läsåret 2022/2023 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-03-09. 
 
Bakgrund 
Enligt skollagens 15 kapitel, § 32 ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till 
elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på 
grund av skolgången. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och 
från hemmet. Inackorderingstilläggets storlek är kopplat till prisbasbeloppet som 
uppdateras årligen. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att anta följande regler för 
inackorderingstillägg: 
 
- Inackorderingstillägg beviljas enligt Skollagen 15:e kap § 32. 
 
- Inackorderingstillägg beviljas för elever i gymnasieskola, komvux på 

gymnasienivå och påbyggnadsutbildning till och med vårterminen (första 
kalenderhalvåret) det år eleven fyller 20 år. 

 
- För att tillägget ska beviljas måste restiden mellan folkbokföringsorten och 

skolan vara minst tre timmar/dag.  
 
- Avståndet (restiden) räknas mellan folkbokföringsadressen och skolan. Om det 

i utbildningen utgår praktik utanför skolan jämställs praktikplatsen med skolan. 
 
- Finns det sociala skäl för inackorderingstillägg ska ett intyg från sociala 

myndigheter eller skolkurator bifogas som styrker dessa skäl. 
 
- Om föräldrarna flyttar till någon av medlemskommunerna kan eleven beviljas 

inackorderingstillägg för att avsluta sina pågående studier på studieorten.  
 
- Inackorderingstillägg kan beviljas om elevens föräldrar vistas utomlands och 

eleven bor kvar i Sverige.  
 
- Eleven kan inte ha terminskort om hen har beviljats inackorderingstillägg. 
 
- Att antagna nivåer årligen ska uppdateras med innevarande års prisbasbelopp 

samt gälla från den 1 september varje år.  
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- Från och med 2022-09-01 gäller följande nivåer för inackorderingstillägg: 
 

Antal km 
Belopp 
lå 22/23 

Del av 
basbelopp 

0-84 1 883 25,65 
85-139 2 032 23,77 
140-259 2 168 22,28 
260-520 2 297 21,03 
Över 521 2 426 19,91 

 

Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor (år 2021 47 600 kronor).  

Första revidering av antagna nivåer genomförs inför hösttermin år 2023. 

 
 

  



KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida  
 2022-03-15 6 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
  

§ 27   GYF 2022/0081-03.01 
 
Återkommande placering av förbundets likviditetsöverskott 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-03-08. 
Underlag daterat 2022-02-17. 
 
Bakgrund 
Avseende förvaltning av likviditetsöverskott ska, enligt förbundets finanspolicy 
(antagen 2019-09-26), kortfristigt likviditetsöverskott placeras på koncernkontot. 
Likviditetsöverskott som inte är tillfälligt ska användas till att antingen amortera 
låneskuld eller placeras hos KLP (Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB). 
Då förbundet inte har någon låneskuld återstår endast alternativet avseende 
placering. 
 
Vid direktionens sammanträde 2020-12-13 beslutades att 10 mkr skulle placeras 
hos KLP. Placeringen har genomförts. I beslutet fanns även en placerings-
planering om 10 mkr per år upp till förbundets nivå för ansvarsförbindelsen. 
 
Vid direktionens sammanträde 2021-10-29 beslutades att ytterligare 10 mkr skulle 
placeras hos KLP. Placeringen har genomförts. 
 
Ny pensionsprognos anger att ansvarsförbindelsens storlek vid utgången av 2022 
uppgår till 30 mkr. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förbundets likviditetssituation är fortsatt stabil. Genomsnittliga likviditetssaldot 
har under 2021 varit 95 mkr. Med hänsyn taget till betalningsberedskapen för en 
månads utbetalningar återstår ett överskott om 39 mkr.  
 
Att placera ytterligare 10 mkr hos KLP har således ingen negativ inverkan på 
förbundets förmåga att hantera sin likvida situation. En placering enligt ovan 
skulle även medföra att placeringsmålet är uppnått. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att under april månad 2022 placera 
10 mkr av det likvida överskottet hos KLP, Kalmar Läns 
Pensionskapitalförvaltning AB med organisationsnummer 556530-6460. 
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§ 28   GYF 2022/0113-01.02 
 
Revidering av tobakspolicyn för personal 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-03-09. 
Tobakspolicy. 
 
Bakgrund 
Tobakspolicyn för Kalmarsunds gymnasieförbund fastställdes av direktionen 
(tidigare styrelsen) år 2010. Policyn är en del av Kalmarsunds gymnasieförbunds 
arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare. En arbetsgivare som kännetecknas av 
god arbetsmiljö med intention att bevara och förbättra hälsan hos medarbetarna. 
 
Syftet med tobakspolicyn är att stödja det hälsofrämjande arbetet, minska 
medarbetarnas tobaksbruk, bidra till en bättre arbetsmiljö samt hjälpa medarbetare 
att bli tobaksfria. Målet är en nollvision, det vill säga att samtliga av Kalmarsund 
gymnasieförbunds medarbetare ska vara tobaksfria och att varken elever eller 
medarbetare ska utsättas för tobakslukt. Tobakspolicyn ska vara känd i 
organisationen och nyanställda medarbetare ska informeras. Till stöd för 
medarbetarna erbjuds tobaksavvänjning via Arbetsmiljöenheten. 
 
Den reviderade tobakspolicyn hänvisar till korrekta lagrum och har förenklats. 
Hänvisningar till passerade datum har tagit bort och gjort policyn aktuell på längre 
sikt. Syfte och mål är oförändrat. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Revideringen av tobakspolicyn medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen godkänner upprättat förslag till 
tobakspolicy för personal. 
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§ 29   GYF 2022/0128-01.05 
 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 
 
Information 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 är arbetsgivaren skyldig att 
årligen följa upp och dokumentera hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 
fungerat. Detta görs via en enkät som skickas ut till chefer, skyddsombud, fackliga 
företrädare och arbetstagare med tilldelade arbetsmiljöuppgifter. Syftet med 
enkäten är att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav men framför allt att ytterligare 
förbättra arbetsmiljöarbetet i gymnasieförbundet.  
 
Enkätundersökningen för 2021 innehåller åtta olika områden med flera frågor 
under varje område baserade på föreskrifterna kring arbetsmiljöarbete. 45 av 101 
medarbetare har svarat på enkäten (44,5 %). 
 
HR-generalist Mikaela Johansson redovisar resultatet vilket i år var genomgående 
bra inom alla områden. Det finns rutiner och policys som är kända i 
organisationen, samverkan upplevs fungera bra, ansvarsfördelningen i 
arbetsmiljöarbetet är tydlig och samarbetet med Arbetsmiljöenheten är väl 
fungerande. Elevskyddsombudens delaktighet i arbetsmiljöarbetet upplevs ha 
delvis ökat sedan föregående år. Rutinen ”Akut fara för väpnat våld” behöver 
däremot kommuniceras ut tydligare i verksamheten. 
 
Kommande övergripande insatser inom arbetsmiljöområdet planeras under 2022 
enligt följande: 
 
− Fortsatt arbete med medarbetarenkät 
− Fortsatt arbete med resultatet av årlig uppföljning av SAM-enkät 
− Fortsatt arbete med strategisk kompetensförsörjning 
− Fortsatt utbildning i OBM (Organizational Behavior Management) för chefer 

och centrala fackliga representanter 
− Arbeta med att öka svarsfrekvensen på SAM-enkäten 
− Ha en dialog kring rutinen vid ”Akut fara för väpnat våld”. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet tar informationen till protokollet. 
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§ 30   GYF 2021/0349-03.04 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
 
Information 
Ekonomichef Carina Cerafiani redovisar revisionsberättelsen och tillhörande 
rapporter för år 2021. 
 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige i respektive medlemskommun beviljar 
ansvarsfrihet för direktionen samt tillstyrker att årsredovisningen för 2021 
godkänns. 
 
Revisorerna har gjort följande bedömning: 
 
− Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
− Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
− Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 
− Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 

de finansiella mål som direktionen uppställt.  
− Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att måluppfyllelsen av 

de övergripande verksamhetsmålen är god. Av verksamhetsmålen uppnås 17 av 
19 (90 %). 

 
Balanskravet är uppfyllt i och med årets resultat 2021 och det finns inga 
underskott att återställa från tidigare år. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet tar informationen till protokollet. 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2022-03-24. 
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§ 31   GYF 2021/0500-01.04 
 
Kommunala vuxenutbildningen – Budgetförutsättningar 2022 
 
Information 
Ekonomichef Carina Cerafiani informerar om budgetförutsättningarna för 2022 
för den kommunala vuxenutbildningen vid Axel Weüdelskolan. 
 
Prognosen för 2022 är ett underskott om 6,3 mkr. 
 
Styrelsen för vuxenutbildningen uppdrog åt ekonomifunktionerna i respektive 
medlemskommun att göra en genomlysning inom både Kunskapsnavet och 
gymnasieförbundets del av vuxenutbildningen. Redovisningen skulle presenteras 
4 mars för styrelsen för vuxenutbildningen. I arbetet framkom dock att 
verksamheterna inte är jämförbara. 
 
Parallellt med utredningen har gymnasieförbundet arbetat fram ett förslag till 
ekonomisk hantering för att lösa budgetunderskottet för 2022. För att få en budget 
i balans föreslår gymnasieförbundet en återbetalning av det egna kapitalet till 
medlemskommunerna och att det baseras på ägarandel enligt bokslut 2021. 
Gymnasieförbundet föreslår att 10 mkr fördelas enligt följande: 
- Kalmar 6,9 mkr 
- Mörbylånga 1,4 mkr 
- Torsås 0,7 mkr 
- Borgholm 1,0 mkr 
 
Därefter föreslår gymnasieförbundet att återbetalningen vänds till ett ökat 
driftbidrag till Axel Weüdelskolan för att täcka det prognosticerade underskottet 
om 6,3 mkr. Överskjutande återbetalning förslås behållas av respektive 
medlemskommun enligt följande: 
− Kalmar 2,1 mkr 
− Mörbylånga 0,4 mkr 
− Torsås 0,2 mkr 
− Borgholm 1,0 mkr (ej medlem i styrelsen för vuxenutbildningen) 
 
Föreslagen åtgärd avser endast år 2022. 
 
Inför år 2023 och framåt kommer permanent nivåhöjning för Axel Weüdelskolan 
behöva diskuteras i budgetförhandlingarna våren 2022. 
 
Ekonomichef Carina Cerafiani informerar även om ”God kommunal hushållning 
(GHK) 2023” vilken är en utredning om en effektiv ekonomistyrning i kommuner 
och regioner som genomförs på uppdrag av regeringen. Förbundet kommer att 
arbeta vidare med att ta fram en ny modell för att tydliggöra förbundets finansiella 
relation till medlemskommunerna. 
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Beslut 
Arbetsutskottet tar informationen till protokollet. 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2022-03-24. 
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§ 32 
 
Remisser från Skolinspektionen avseende ansökningar från 
friskolor 
 
Information 
Ekonomichef Carina Cerafiani redovisar ansökningar som inkommit till 
Skolinspektionen från fristående skolor, där förbundet ges möjlighet att yttra sig. 
Följande ansökningar har inkommit: 
 
Ljud och Bildskolan AB (nyetablering) 
- Teknikprogrammet, inriktning design, produktutveckling, informations- och 

medieteknik 
- Estetiska programmet, inriktning bild och formgivning samt estetik och media 
48 platser, totalt utbyggt 144 platser. 
 
Lärande i Sverige AB, Kalmar (nyetablering) 
- Naturbruksprogrammet, inriktning djurvård, hästhållning och naturturism 
30 platser, totalt utbyggt 90 platser 
 
Lärande i Sverige AB, Karlskrona (nyetablering) 
- Naturbruksprogrammet, inriktning djurvård, hästhållning och naturturism 
30 platser, totalt utbyggt 90 platser 
 
Totalt 108 platser per år och 324 platser vid fullt utbyggt. 
 
Etableringen av Ljud och Bildskolan AB, Lärande i Sverige AB i Kalmar och 
Karlskrona kommer att innebära (om bifall ges) en överetablering av 
utbildningsplatser samt negativa konsekvenser för den kommunala 
gymnasieskolan. De tillför heller inte något nytt till utbildningsutbudet i regionen. 
 
Ansökningar har även inkommit från Stiftelsen Kalmar Waldorfskolan, Praktiska 
Sverige AB, CIS Kalmar AB och Aspero Friskolor AB. Dessa har ansökt om 
förnyelse av sina verksamheter vilka inte innebär några förändringar för 
Kalmarsunds gymnasieförbund. Förbundet kommer inte att lämna remissyttrande 
i dessa fall. 
 
Remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2022-05-09. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet tar informationen till protokollet. 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2022-03-24. 
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§ 33   GYF 2022/0077-02.10 
 
Remiss från Skolverket avseende förslag med anledning av 
införandet av ämnesbetyg 
 
Information 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz informerar om att remiss har inkommit från 
Skolverket med bland annat förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg. 
Remissen berör gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux på gymnasial nivå 
samt komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. 
 
Förslaget innebär att kursbetyg ändras till ämnesbetyg, vilket bättre ska spegla 
elevernas kunskaper. Förbundsdirektören föreslår att gymnasieförbundet lämnar 
remissyttrande. Arbetsutskottet har inga erinringar. 
 
Eventuella synpunkter bör vara Skolverket tillhanda senast den 9 maj 2022. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet tar informationen till protokollet. 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2022-03-24. 
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§ 34   GYF 2022/0135-01.05 
 
Uppföljning av betygsstatistiken kopplat till utbildningstappet 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2022-03-24. 
 
 
 
§ 35   GYF 2021/0430-10.15 
 
Information om gymnasieantagningen och antal sökande inför 
preliminärantagningen till nationella program läsåret 2022/2023 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2022-03-24. 
 
 
 
§ 36   GYF 2022/0123-10.06 
 
Redovisning av LUPP-enkäten 2021 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2022-03-24. 
 
 
 
§ 37 
 
Information från förbundsdirektören 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2022-03-24. 
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