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§ 38   GYF 2021/0430-10.15 
 
Utbildningsorganisation inför slutlig antagning läsåret 
2022/2023 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-07. 
Utbildningsorganisation daterad 2022-04-05. 
Konsekvensanalyser daterade 2022-04-05. 
 
Bakgrund 
Förbundskansliet har utarbetat ett förslag, upprättat 2022-04-05, efter analys av 
årets ansökningar samt efter samråd med verksamhetsområdeschef och rektorerna 
för att i största möjliga mån tillgodose sökandes förstahandsval samt uppnå en 
verksamhet med hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Noterbart i årets antagning 
är att antalet 16-åringar i förbundets medlemskommuner 2022 visar ånyo på en 
ökning med ca 8 % efter att under 2021 visat på en mindre procentuell minskning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
 
Jenny Nyströmskolan 
Det totala antalet förstahandssökande ökar med 50 i jämförelse med föregående 
år. Det är främst till det estetiska programmet som antalet ökar med 37 första-
handssökande. De största förändringarna som föreslås uifrån nuvarande 
elevprognos är en utökning till det estetiska programmet samt färre platser till 
barn- och fritidsprogrammet. För övriga nationella program föreslås några smärre 
förändringar beroende på samläsningsmöjligheter mellan program i 
gymnasiegemensamma ämnen för ökad kostnadseffektivitet. 
 
Lars Kaggskolan 
Antalet förstahandssökande till skolan är fortsatt på en stabil och hög nivå. 
Aktuell sökbild garanterar en hög och kostnadseffektiv fyllnadsgrad på samtliga 
nationella program och därför föreslås inga förändringar i antalet 
utbildningsplatser.  
 
Stagneliusskolan 
Baserat på sökbilden inför antagning läsår 2022/2023 föreslås en organisation om 
192 platser på ekonomiprogrammet, det vill säga en ökning med en klass utifrån 
den preliminära organisationen. Trots att den aktuella sökbilden inte fullt ut fyller 
de sex klasserna så blir det kalkylerade utfallet på längre sikt positivt. För 
samhällsvetenskapsprogrammet och försäljnings- och serviceprogrammet föreslås 
att motsvarande organisation kvarstår som föregående läsår då aktuell sökbild inte 
motiverar ett förslag till revidering av antalet utbildningsplatser.  
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Gymnasiesärskolan 
Gymnasiesärskolan har ingen platsorganisation men väl ett programutbud. 
Undervisningen samordnas inom respektive program för alla fyra årskurserna. 
Organisationen är för närvarande fyra nationella program och ett individuellt 
program. I år är det totalt 26 sökande, varav 12 sökanden till det individuella 
programmet. Inför årets antagning föreslås ingen förändring i programutbudet. 
 
Överläggning 
Arbetsutskottets ledamöter önskar tillägg i beslutsunderlagen med text om 
konsekvensanalys av lokalerna. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen fastställer utbildningsorganisation för 
läsåret 2022/2023 enligt upprättat förslag med tilläggstext om konsekvensanalys 
av lokalerna samt ger förbundsdirektören möjlighet att göra smärre justeringar i 
organisationen i anslutning till den slutliga antagningen. 
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§ 39   GYF 2021/0500-01.04 
 
Utbetalning av eget kapital till medlemskommunerna kopplat till 
vuxenutbildningen 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-05. 
 
Bakgrund 
Vuxenutbildningen på Axel Weüdelskolan (AW) har ett prognosticerat underskott 
om 6,3 mkr. Underskottet beror på ökad efterfråga i samband med att intäkterna 
för etableringsavtalen har minskat samtidigt som verksamheten har högre 
kostnader för utbetalningar till fristående huvudmän. 
 
För att uppnå en budget i balans år 2022 har Kalmarsunds gymnasieförbund tagit 
fram ett förslag till ekonomisk hantering för innevarande år. Förslaget innebär att 
förbundet delar ut 10 mkr från sitt egna kapital till medlemskommunerna. 
Utbetalningen fördelas enligt ägarandelen vid bokslutet 2021.  
 
Varje medlemskommun som ingår i Styrelsen för vuxenutbildningen kan sedan 
fatta beslut om att vända återbetalningen till ett ökat driftbidrag till Axel 
Weüdelskolan. Tanken är att det ökade driftbidraget ska täcka prognosticerat 
underskott om 6,3 mkr. Överskjutande återbetalning behålls av respektive 
medlemskommun.  
 
Återbetalning av eget kapital om 10 mkr fördelas enligt följande: 
 
− Kalmar 6,9 mkr  (ökat driftbidrag till AW 4,8 mkr) 
− Mörbylånga 1,4 mkr  (ökat driftbidrag till AW 0,9 mkr) 
− Torsås 0,7 mkr  (ökat driftbidrag till AW 0,5 mkr) 
− Borgholm 1,0 mkr  (ej medlem i Styrelsen för vuxenutbildningen) 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagen åtgärd avser endast år 2022 vilket innebär att en permanent 
nivåhöjning för Axel Weüdelskolan kommer behövas på sikt. Planeringen är att 
samtal runt en nivåhöjning kommer att påbörjas under budgetförhandlingar våren 
2022. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att godkänna utbetalning av 
10 mkr från det egna kapitalet till medlemskommunerna. 
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§ 40   GYF 2022/0076-02.10 
 
Yttrande över ansökan från Ljud & Bildskolan AB om 
godkännande som huvudman för nyetablering av fristående 
gymnasieskola i Kalmar kommun 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-04. 
Yttrande till Skolinspektionen daterat 2022-03-03. 
 
Bakgrund 
Direktionen har av Skolinspektionen erhållit rubricerad ansökan för yttrande. 
Förbundskansliet har utarbetat ett förslag till yttrande. 
 
Ansökan avser följande program: 
 
- Teknikprogrammet, inriktning design, produktutveckling, informations- och 

medieteknik 
- Estetiska programmet, inriktning bild och formgivning samt estetik och media 
 
Fullt utbyggd omfattar ansökan 144 elever. 
 
Konsekvenser 
Etableringen medför negativa ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser för Kalmarsunds gymnasieförbund. Fullständig redogörelse finns i 
upprättat förslag till yttrande. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
yttrande. 
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§ 41   GYF 2022/0120-02-10 
 
Yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB om 
godkännande som huvudman för nyetablering av fristående 
gymnasieskola i Kalmar kommun 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-04. 
Yttrande till Skolinspektionen daterat 2022-03-03. 
 
Bakgrund 
Direktionen har av Skolinspektionen erhållit rubricerad ansökan för yttrande. 
Förbundskansliet har utarbetat ett förslag till yttrande. 
 
Ansökan avser Naturbruksprogrammet, inriktning djurvård, hästhållning och 
naturturism. Fullt utbyggd omfattar ansökan 90 elever. 
 
Konsekvenser 
Etableringen medför negativa ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser för Kalmarsunds gymnasieförbund. Fullständig redogörelse finns i 
upprättat förslag till yttrande. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
yttrande. 
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§ 42   GYF 2022/0104-02.10 
 
Yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB om 
godkännande som huvudman för nyetablering av fristående 
gymnasieskola i Karlskrona kommun 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-04. 
Yttrande till Skolinspektionen daterat 2022-03-03. 
 
Bakgrund 
Direktionen har av Skolinspektionen erhållit rubricerad ansökan för yttrande. 
Förbundskansliet har utarbetat ett förslag till yttrande daterat 2022-03-03. 
 
Ansökan avser Naturbruksprogrammet, inriktning djurvård, hästhållning och 
naturturism. Fullt utbyggd omfattar ansökan 90 elever. 
 
Konsekvenser 
Etableringen medför negativa ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser för Kalmarsunds gymnasieförbund. Fullständig redogörelse finns i 
upprättat förslag till yttrande. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
yttrande. 
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§ 43   GYF 2022/0087-02.10 
 
Remiss - Stiftelsen Kalmar Waldorfskolas ansökan om 
godkännande för särskild variant för gymnasieskolan 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-05. 
 
Bakgrund 
Direktionen har av Skolinspektionen erhållit rubricerad ansökan för yttrande.  
 
Ansökan avser samhällsvetenskapsprogrammet vid Dag Hammarskjöld 
Gymnasiet i Kalmar. Ansökan är en förnyelse av redan existerande program. Fullt 
utbyggt omfattar ansökan 30 elever. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser av etableringen förutses för Kalmarsunds gymnasieförbund. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att avstå yttrande till 
Skolinspektionen. 
 
 
 

  



KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida  
 2022-04-12 9 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
  

§ 44   GYF 2022/0085-02.10 
 
Remiss - Stiftelsen Kalmar Waldorfskolas ansökan om 
godkännande för särskild variant för gymnasieskolan i Kalmar 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-05. 
 
Bakgrund 
Direktionen har av Skolinspektionen erhållit rubricerad ansökan för yttrande. 
 
Ansökan avser Dag Hammarskjöld Gymnasiet i Kalmar och estetiska programmet 
inriktning bild och formgivning. Ansökan är en förnyelse av redan existerande 
program. Fullt utbyggt omfattar ansökan 45 elever. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser av etableringen förutses för Kalmarsunds gymnasieförbund. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att avstå yttrande till 
Skolinspektionen. 
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§ 45   GYF 2022/0084-02.10 
 
Remiss - Stiftelsen Kalmar Waldorfskolas ansökan om 
godkännande för särskild variant för gymnasieskolan 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-05. 
 
Bakgrund 
Direktionen har av Skolinspektionen erhållit rubricerad ansökan för yttrande. 
 
Ansökan avser naturvetenskapligt program, särskild variant Waldorf, vid Dag 
Hammarskjöld Gymnasiet i Kalmar. Ansökan är en förnyelse av redan existerande 
program. Fullt utbyggt omfattar ansökan 24 elever. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser av etableringen förutses för Kalmarsunds gymnasieförbund. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att avstå yttrande till 
Skolinspektionen. 
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§ 46   GYF 2022/0119-02.10 
 
Remiss - Aspero Friskolor AB:s ansökan om godkännande för 
nationellt godkänd idrottsutbildning för gymnasieskolan i 
Karlskrona 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-05. 
 
Bakgrund 
Direktionen har av Skolinspektionen erhållit rubricerad ansökan för yttrande. 
 
Ansökan avser nationellt godkännande av idrottsutbildning för gymnasieskolan 
med inriktning handboll vid Aspero Idrottsgymnasium i Karlskrona. Ansökan är 
en förnyelse av redan existerande program. Fullt utbyggt omfattar ansökan 
30 elever. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser av etableringen förutses för Kalmarsunds gymnasieförbund. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att avstå yttrande till 
Skolinspektionen. 
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§ 47   GYF 2022/0104-02.10 
 
Remiss - CIS Kalmar AB:s ansökan om godkännande för 
nationellt godkänd idrottsutbildning för gymnasieskolan i Kalmar 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-05. 
 
Bakgrund 
Direktionen har av Skolinspektionen erhållit rubricerad ansökan för yttrande. 
 
Ansökan avser nationellt godkännande av idrottsutbildning för gymnasieskolan 
med inriktning golf vid Calmare Internationella Skola. Ansökan är en förnyelse av 
redan existerande program. Fullt utbyggt omfattar ansökan 18 elever. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser av etableringen förutses för Kalmarsunds gymnasieförbund. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att avstå yttrande till 
Skolinspektionen. 
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§ 48   GYF 2022/0082-02.10 
 
Remiss - Praktiska Sverige AB:s ansökan om godkännande för 
riksrekryterande utbildning för gymnasieskolan 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-05. 
 
Bakgrund 
Direktionen har av Skolinspektionen erhållit rubricerad ansökan för yttrande. 
 
Ansökan avser riksrekryterande för sjöfartsutbildningen vid Praktiska Gymnasiet 
Kalmar. Ansökan är en förnyelse av redan existerande program. Fullt utbyggt 
omfattar ansökan 36 elever. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser av etableringen förutses för Kalmarsunds gymnasieförbund. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att avstå yttrande till 
Skolinspektionen. 
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§ 49   GYF 2022/0077-02.10 
 
Yttrande över Skolverkets remiss avseende förslag med 
anledning av införandet av ämnesbetyg 
 
Arbete pågår med att ta fram förslag till yttrande. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet fattar inget beslut utan hänskjuter ärendet till direktionen vid 
direktionsmöte 2022-04-21. 
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§ 50   GYF 2022/0134-02.10 
 
Yttrande över Kalmar kommuns remiss – Lokal strategi för att 
förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relation 2022-2026 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-07. 
Yttrande daterat 2022-04-06. 
 
Bakgrund 
Kalmarsunds gymnasieförbund har delgetts möjlighet att inkomma med yttrande 
gällande ”Lokal strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor 
och våld i nära relation 2022–2026”. Förbundskansliet har utarbetat ett förslag till 
yttrande daterat 2022-04-06. 
 
Kalmarsunds gymnasieförbund ställer sig bakom den framtagna strategin och 
kommer arbeta för att uppnå de aktiviteter där förbundet har utsetts som ansvarig.  
 
Kalmarsunds gymnasieförbund står inför implementering av den nya kursplanen 
gällande sexualitet, samtycke och relationer. Den nya kursplanen lyfter fram flera 
delar som ligger i linje med de aktiviteter som är framtagna i ”Lokal strategi för 
att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation 2022–
2026”. Utöver ovanstående beskriven förändring genomför Kalmarsunds 
gymnasieförbund redan idag ett antal aktiviteter som ligger i linje med strategin. 
Kalmarsunds gymnasieförbund arbetar även med aktiviteter som inte lyfts i 
strategin men som är helt i linje med strategins intention. 
 
En önskvärd väg framåt för Kalmarsunds gymnasieförbund är på så vis att fokus 
under läsåret 22/23 är att implementera och följa upp arbetet med den nya 
kursplanen för sexualitet, samtycke och relationer samt utvärdera de insatser som 
på olika sätt beskrivits i yttrandet. Utifrån dessa uppföljningar och utvärderingar 
kan Kalmarsunds gymnasieförbund sedan göra analyser huruvida ändringar i 
läroplanen samt andra aktiva åtgärder i framtagna handlingsplaner lever upp till 
strategin. Utvärderingarna kan visa att Kalmarsunds gymnasieförbund eventuellt 
behöver göra ytterligare förändringar alternativt tillägg i sitt arbete för att leva upp 
till den framtagna strategin.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Föreligger inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
yttrande. 
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§ 51   GYF 2021/0355-10.06 
 
Lärlingsutbildning på restaurang- och livsmedelsprogrammet, 
inriktning bageri och konditori 
 
Information 
Arbetsutskottet beslutade 2022-01-18 att föreslå 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. Ärendet bordlades i direktionen 2022-01-28 på grund av att 
ärendet behövde beredas ytterligare samt att kontaktpolitikerna inte hunnit besöka 
skolan inför beslut. 
 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz beskriver processen efter bordläggningen. 
Flera möten har genomförts enligt följande: 
 
− Möte 2022-02-07 med kontaktpolitiker, berörda lärare och utbildningsansvarig 

från branschorganisationen Sveriges Bagare och Konditorer (SBK). 
− Möte 2022-02-09 med förbundsordförande, kontaktpolitiker, förbundsdirektör, 

verksamhetsområdeschef och rektor. 
− Möte 2022-03-01 med berörda lärare, rektor, förbundsdirektör och 

verksamhetsområdeschef. 
− Möte 2022-03-17 med en bagerilärare från Halmstad, berörda lärare, rektor, 

förbundsdirektör, verksamhetsområdeschef. 
 
Riskbedömning, som avser lärlingsförlagd undervisning i åk 3 för bageri- och 
konditorieleverna, har gjorts av huvudskyddsombud, rektor samt berörda lärare.  
Bedömningen visar på att det inte finns några risker som medför konsekvenser av 
allvarlig karaktär med ett införande av lärlingsutbildning. 
 
Ärendet återkommer för beslut i direktionen 2022-04-21. 
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§ 52   GYF 2022/0168-01.02 
 
Avstängning av elev – reviderad rutin 
 
Information 
Nuvarande rutin för avstängning av elev har reviderats. Revideringen innebär 
förtydliganden av lagen samt arbetsgången vid avstängning. Förbundsdirektör 
Mats-Peter Krantz informerar om följande: 
 
Avstängning elev är en av de mest ingripande åtgärderna i skolan och ska ske 
restriktivt. 
 
Beslut fattas av huvudmannen. Då ärendet är delegerat av huvudmannen 
(direktionen) till arbetsutskottet, är det arbetsutskottet som fattar beslut i ärendet. 
 
Huvudmannen har rätt att stänga av en elev helt eller delvis under högst två 
veckor. Om syftet med avstängningen inte har uppnåtts har huvudmannen rätt att 
stänga av eleven tre terminer utöver den termin när beslut meddelas. Avstängning 
av praktiska inslag har ingen tidsbegränsning. Med praktiska inslag menas om 
eleven är helt eller delvis på praktik eller är delar på arbetsplats samt om det är 
uppenbart olämpligt att eleven deltar i praktiska inslag. 
 
Rektor kan också fatta beslut om avstängning med hänsyn till elevernas trygghet 
och studiero. Rektors beslut gäller bara till dess huvudmannen prövat saken och 
aldrig längre än två veckor (maximalt en vecka i taget med nytt beslut för vecka 
två). Skolan ska dock pröva om andra åtgärder innan avstängning. Detta ska 
dokumenteras skriftligt av den som genomfört åtgärden. 
 
En avstängd elev räknas fortfarande som elev och har alltid rätt att komma tillbaka 
till skolan efter avstängningen. 
 
Förbundsdirektören informerar även om arbetsgången vid avstängning av elev. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet tar informationen till handlingarna. 
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§ 53   GYF 2022/0170-10.01 
 
Information om NBV:s verksamhet om alkoholfria arrangemang 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2022-04-21. 
 
 
 
§ 54   GYF 2022/0162-01.04 
 
Ökat medlemsbidrag och förändrad fördelningsmodell kopplat 
till vuxenutbildningen 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2022-04-21. 
 
 
 
§ 55   GYF 2022/0173-01.04 
 
Budgetprognos efter tre månader 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2022-04-21. 
 
 
 
§ 56   GYF 2021/0469-10.01 
 
Uppföljning av kommunalt aktivitetsansvar 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2022-04-21. 
 
 
 
§ 57   GYF 2022/0174-02.02 
 
Information kring kommunikationsarbete och marknadsföring 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2022-04-21. 
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§ 58 
 
Information från förbundsdirektören 
 
Ledningsorganisation  GYF 2022/0175-01.01 
Förbundsdirektören informerar om förslag till ny ledningsorganisation. 
Målsättningen är att den nya organisationen ska träda i kraft vid skolstarten i 
augusti 2022. 
 
Utförlig information ges till direktionen vid direktionsmöte 2022-04-21. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet tar informationen till handlingarna. 
 
 


