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Justerare   Utdragsbestyrkande 
  

§ 59   GYF 2022/192-10.12 
 
Ansökan om YH-utbildningen ”Mjukvaruutvecklare”, Axel 
Weüdelskolan 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-05-02. 
 
Bakgrund 
Det råder stor kompetensbrist kopplat till digitalisering och IT och mjukvara har 
fått en central roll i samhället. Väldigt mycket av det som dagligen görs i ett 
samhälle kräver någon form av mjukvara, både inom arbete och fritid. 
Digitaliseringen påverkar individens liv i allt högre grad och den utvecklingen har 
förstärkts till följd av pandemin. 
 
Mjukvaruutvecklare är brett efterfrågade i dagens samhälle och i en undersökning 
genomförd av SCB på uppdrag av Swedsoft framgår att mjukvaruexperter är den 
högst prioriterade yrkesrollen inom data/IT. Resultaten för yrkeshögskolans 
ansökningsomgång 2021 visar att utbildningsområdet Data/IT hade flest beviljade 
ansökningar och att myndigheten ser en fortsatt positiv trend för att tillgodose 
arbetslivets kompetensbehov och att mjukvaruutvecklare utgör en av de viktigaste 
yrkesrollerna. Kalmar län har ett stort antal företag och organisationer där 
kompetensbehovet inom mjukvaruutveckling ökat markant och möjligheten till 
arbete de närmaste åren bedöms som mycket goda. Arbetsförmedlingen bedömer i 
sin prognos att antalet utbildade kommer vara för få för att möta efterfrågan på 
fem års sikt, och att det ofta krävs en utbildning efter gymnasiet för att få jobb. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Grundfinansieringen sker utifrån statsbidrag som utgår per helårsplats. 
YH-myndigheten ställer krav på medfinansiering från näringslivet. Skolan strävar 
efter en 50 % medfinansiering via indirekta medel. Utbildningen skall vara 
självfinansierad och därmed kostnadsneutral för Kalmarsunds gymnasieförbund. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet ger rektor Monica Thiel och utbildningsledare YH Lennart 
Nordström i uppdrag att ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan om att 
erhålla statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildningen 
"Mjukvaruutvecklare". 
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§ 60   GYF 2022/0191-01.02 
 
Revidering av miljöpolicy 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-29. 
Miljöpolicy 
 
Bakgrund 
Gällande miljöpolicy är från 2011-06-01 och det finns ett behov av revidering och 
förbundskansliet har tagit fram ett förslag. Miljöpolicyn är ett styrande dokument 
och ett verktyg för Kalmarsunds gymnasieförbund att vara delaktig i att skapa en 
hållbar framtid. Policyn har sin utgångspunkt i Agenda 2030 då särskilt Mål 12 - 
Hållbar konsumtion och produktion. Den visar medarbetare, elever och andra 
intressenter att förbundet tar ansvar för framtiden och vill bedriva ett aktivt 
hållbarhetsarbete. 
 
Föreslaget visar på förbundets hållning inom följande områden: 
− Resor, möten och övernattningar  
− Upphandling och inköp av varor och tjänster  
− Placering av kapital  
− Återanvändning och återvinning 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Revideringen genererar i nuläget inte i några ytterligare krav på resurser utan 
finansieras inom respektive verksamhets tilldelade budgetram. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen godkänner förbundskansliets förslag till 
revidering av miljöpolicy. 
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§ 61   GYF 2022/0190-01.02 
 
Revidering av finanspolicy 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-29. 
Finanspolicy. 
 
Bakgrund 
Med anledning av förändring i miljöpolicy behöver finanspolicy ändras under 
punkten ”Förvaltning av likviditetsöverskott” med tillägget ” Bedömning om 
vilket alternativ förbundet ska nyttja avgörs av den situation som råder vid aktuellt 
tillfälle. Förbundet verkar för att Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning (KLP) 
tar hänsyn till hållbarhetsfrågorna vid placering av förbundets likviditetsöver-
skott”. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Revideringen anses inte generera i några väsentliga ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen godkänner förbundskansliets förslag till 
revidering av finanspolicy. 
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§ 62   GYF 2022/0203-10.06 
 
Information om lovskolan 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2022-05-19. 
 
 
 
§ 63   GYF 2022/0174-02.02 
 
Information kring kommunikationsarbete och marknadsföring 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2022-05-19. 
 
 
 
§ 64   GYF 2022/0109-01.01 
 
Redovisning av beviljade VUF-projekt 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2022-05-19. 
 
 
 
§ 65 
 
 
 
Information från förbundsdirektören 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2022-05-19. 
 
 


