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§ 1 
 
Godkännande av dagordning 
 
Ordförande Dzenita Abaza (S) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen:  
 
- Information från personaldelegationen 

Beslut 
Dagordningen godkänns med föreslagna tillägg. 
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§ 2   GYF 2020/0543-10.06 
 
Revidering av lärlingsupplägg för restaurang- och 
livsmedelsprogrammet samt hotell- och turismprogrammet 
 
Beslutsunderlag  
Förbundskansliets skrivelse 2021-01-13. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-01-19. 
 
Bakgrund 
Direktionen beslutade 2019-04-25 att restaurang- och livsmedelsprogrammets (RL) 
inriktning kök och servering samt hotell- och turismprogrammets (HT) inriktning hotell 
och konferens skulle bli lärlingsförlagda från och med årskurs 2 för elever som 
påbörjade utbildningen läsåret 2019/2020. 
 
Utvärdering av lärlingsupplägget visar att det varit problem med att hitta praktikplatser, 
som kan tillgodose utbildningens alla mål, till alla elever. Restaurangbranschen vill ha 
mer färdiga elever och uppger att de inte har tid att lära upp eleven. Det har dessutom 
varit stor variation på hur eleverna tas emot och vad de får lära sig. Därtill har pandemin 
av Covid-19 slagit hårt mot restaurangbranschen och flera av skolans lärlingsplatser har 
aviserat att de inte kan ha kvar eleverna på arbetsplatserna eftersom de permitterar 
personal eller stänger verksamheten helt.  
 
Eftersom skolan får tydliga signaler från branschen om att tillgängliga praktikplatser för 
eleverna inom RL-programmet tyvärr kommer att reduceras till antalet under 2021, 
kommer det inte vara möjligt att fortsätta praktisera med nuvarande organisatoriska 
upplägg. 
 
För att möjliggöra att kommande elever får praktikplatser föreslår skolan att 
lärlingsupplägget startar först i årskurs 3. Då har eleverna mer kunskap med sig ut i 
arbetslivet och det blir en bättre situation för både elever och arbetsplatser. De elever 
som är i behov av stöd och extra anpassning kan också stöttas extra mycket i skolan de 
två första åren av sina lärare. 
 
Ekonomisk konsekvens 
Det blir inga utökade kostnader för kommande verksamhetsår 2021/2022. Från läsåret 
2022/2023 blir det dock aktuellt med en utökning av tjänst på 45 % till en kostnad av 
315 000 kronor per år. RL:s ekonomi i dagsläget visar på starkt förbättrade siffror. Vid 
ingången till 2019 låg RL minus 2,3 miljoner kr, vid ingången till 2020 låg RL minus 
1,1 miljoner kronor och vid ingången till 2021 har RL en budget i balans. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att restaurang- och livsmedelsprogrammets (RL) inriktning kök 
och servering samt hotell- och turismprogrammets (HT) inriktning hotell och konferens 
ändrar den lärlingsförlagda utbildningen från årskurs 2 till årskurs 3. Detta gäller för 
elever som påbörjade utbildningen läsåret 2020/2021. 
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Beslutsexpediering 
Rektor för programmen 
Antagningssekreteraren 
Studie- och yrkesvägledare i medlemskommunerna 
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§ 3   GYF 2021/0038-01.01 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsjournaler, januari månad 2021. 
 
Rektor, Axel Weüdelskolan 
3:2 Beslut om att utbildning på kursen ska upphöra om elev inom Vux, Lärvux, SFI  

saknar förutsättningar att tillgodogöra sig densamma, 5 beslut. 
 
Rektor, Jenny Nyströmsskolan 
1:37 Antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen, 1 beslut. 
1:24 Besluta, efter samråd med lokalt program-råd, om APL ska bytas mot skolförlagd 

utbildning (särskilda omständigheter måste föreligga) samt vidta åtgärder så 
utbildning så snart som möjligt förläggs till APL, 2 beslut. 

1:40 Förlängd undervisning för enskild elev, 4 beslut 
6:9 Besluta om avsteg från behörighetskrav om ingen behörig lärare finns att tillgå, 

2 beslut 
 
Rektor, Lars Kaggskolan 
1:37 Antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen, 5 beslut. 
4:2 Ansvar och åtgärder mot kränkande behandling av elev, 1 beslut 
 
Rektor, Stagneliusskolan 
4:2 Ansvar och åtgärder mot kränkande behandling av elev, 2 beslut 
 
Rektor, Ölands utbildningscenter 
3:2 Beslut om att utbildning på kursen ska upphöra om elev inom Vux, Lärvux, SFI  

saknar förutsättningar att tillgodogöra sig densamma, 4 beslut. 
3:4 Beslut om mottagande och antagande av elev till vuxenutbildningen på gymnasial 

nivå, 151 antagna. 
 
Ordförande 
7:1 Brådskande beslut som inte kan avvaktas till direktionens avgörande, 3 beslut: 
- Tidsbegränsad övergång till fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan 

förlängs t o m 24 januari 2021. 
- Matersättning för gymnasieelever år 2021. 
- Uppdrag till förbundsdirektören att besvara remiss över förslag till digital agenda 

för Kalmar län 2021-2022. 

Förbundsdirektör 
5:4 Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen för direktupphandling 

enligt LOU, 2 st. 
5:23 Beslut om avvisning av för sent inommet överklagande under förutsättning att 

beslutet inte ska omprövas, 1 beslut. 
5:26 Ingå samverkansavtal, 1 beslut 
5:32 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal, 1 st. 
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Administrativ chef 
5:4 Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen för direktupphandling 

enligt LOU, 1 st. 
 
Verksamhetsområdeschef 
5:4 Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen för direktupphandling 

enligt LOU, 3 st. 
6:2 Utse ställföreträdande rektor, 1 beslut. 
6:4 Tillsvidareanställning av vikariat av rektor, 1 beslut. 
 
Ekonomichef 
5:17 Tilläggsbelopp för fristående huvudmän, 2 beslut 
 
Ekonomiassistent vid förbundskansliet 
1:6 Besluta om inackorderingsbidrag, 3 beslut 
 
Antagningshandläggare Antagningshandläggare 
1:3 Meddela hemkommunen om elev börjar eller slutar i annan kommun, 1 beslut 
 
Beslut 
Direktionen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
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§ 4 
 
Anmälningsärenden 
 
1. Beslut från Mörbylånga kommunfullmäktige § 242 – Delårsrapporten 2020 för 

Kalmarsunds gymnasieförbund godkänns. GYF 2020/0408-03.04. 
 
2. Beslut från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh) gällande utbildningen ”Cloud 

and IT-infrastructure specialist” - Ansökan beviljas. GYF 2020/0473-10.08. 
 
3. Beslut från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh) gällande utbildningen 

”Processledare inom hållbar besöksnäring” – Ansökan avslås.  
GYF 2020/0474-10.08. 

 
4. Beslut från Skolinspektionen –Godkännande för naturbruksprogrammet med 

inriktningarna djurvård och hästhållning vid Naturbruksgymnasiet Kalmar 1 
(fd Ingelstorpgymnasiet). GYF 2021/0040-10.06. 

 
5. Beslut från Skolinspektionen – Godkännande för naturbruksprogrammet med 

inriktningen skogsbruk vid Naturbruksgymnasiet Kalmar 2 
(fd Helgesbogymnasiet). GYF 2021/0041-10.06. 
 

6. Remiss från Region Kalmar län - Förslag till digital agenda för Kalmar län 
2021-2022. GYF 2020/0478-02.10. 
6a) Remiss 
6b) Remissvar 

 
7. Protokoll från centrala samverkansgruppen 2020-12-09. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen om anmälningsärenden till protokollet. 
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§ 5   GYF 2020/0542-10.07 
 
Information om SFI-undervisningen vid Axel Weüdelskolan 
 
Information 
Rektorerna Monica Thiel och Kristoffer Engdahl informerade om SFI-undervisningen 
under verksamhetsåret 2021 vid direktionsmöte 2020-12-16. Ordförande Dzenita Abaza 
(S) gav då ordförande rektorerna i uppdrag att påbörja dialog med Folkuniversitetet om 
eventuellt samarbete. Ordförande gav också förbundsdirektören i uppdrag att bjuda in 
berörda aktörer inom Kalmar kommun till fortsatt diskussion angående finansieringen.  
 
Rektor Richard Berkeby informerar om SFI-verksamheten på nytt och går igenom 
nuläge samt budget och konsekvenser utifrån det. 
 
Enligt rektor så finns det individer i avvaktan på studier (vecka 2), mestadels gäller det 
studieväg 1. Av de som står i avvaktan på studier, kan en del under tiden få jobb eller 
andra aktiviteter genom Arbetsförmedlingen som gör att de vill skjuta på sina studier. 
Skolan upprätthåller dock det lagstiftade kravet, vilket innebär att individer som tillhör 
etableringen ska enligt regelverket tas emot på skolan inom en månad, övrig invandring 
inom tre månader och återvändare kontinuerligt. Dialog har förts med flykting- och 
integration på Kalmar kommun kring detta. 
 
I nuläget har skolan få chromebooks att låna ut till eleverna eftersom det inte ryms inom 
budgeten. Detta gör att utbildningstakten på distans blir långsammare då eleverna 
nödgas navigera via sina mobiltelefoner. Lärarna har försökt att lösa problemet med de 
medel de har och har tagit fram ett material för detta, vilket eleverna tycker fungerar 
bra. Rektor bedömer att läget är under kontroll utifrån situationen. 
 
Ökade ersättningar till fristående aktörer med 1,4 mkr samt minskade intäkter gällande 
avtal etableringselever med 1,3 mkr får konsekvenser. Bland annat genererar det i antal 
minskade tjänster med ca 4,1 vilket i sin tur medför ökad arbetsbelastning. Om eleverna 
går till fristående aktörer när köerna växer, belastar det skolans budget ytterligare. 
Medlemsbidraget gällande bland annat SFI har enbart justerats genom åren med 
löneökningar samtidigt som skolan visar att genomströmstimmarna ligger under 
riksgenomsnittet och har högre måluppfyllelse jämfört med riket. 
 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz och ekonomichef Carina Cerafiani föreslår att 
förbundet ska arbeta efter det avtal som finns mellan gymnasieförbundet och styrelsen 
för vuxenutbildningen. Enligt avtalet ska ärenden tas upp i styrelsen för beslut om 
överenskommelse inte kan ske på handläggarnivå. Nästa avstämning med styrelsen för 
vuxenutbildningen är i mars månad. Förbundskansliet har fört dialog om ekonomin med 
Arbete och välfärd i Kalmar kommun. 
 
Ordförande Dzenita Abaza (S) med flera anser att det inte är acceptabelt med 
avsaknaden av digitala verktyg. Det är dock inget lagkrav att skolan ska tillhandahålla 
med detta men som utbildningssamordnare måste skolan skapa goda förutsättningar för 
denna målgrupp. 
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Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet samt ger förbundskansliet i uppdrag att 
lyfta upp ärendet för beslut om budget till styrelsen för vuxenutbildningens möte i mars 
2021. 
 
Direktionen ber om återkoppling efter gymnasieförbundets möte med styrelsen för 
vuxenutbildningen i mars månad. 
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§ 6   GYF 2021/0030-04.03 
 
Medarbetarenkät 2020 
 
Information 
HR-strateg Maria Holgersson redovisar resultatet av medarbetarenkäten 2020 som 
genomfördes under november månad. Enkäten görs vartannat år i samarbete med 
Kalmar kommun och är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). 
 
Inför detta år har enkäten gjorts mer lättarbetad och antal frågor har reducerats. I 
huvudsak fokuserar undersökningen på så kallade HME-frågor (Hållbart Medarbetar 
Engagemang), eNPS (ambassadörskap) och frågor kopplade till friskfaktorer. Frågorna 
inom HME kan jämföras med andra aktörer inom kommun och region. 
 
Gymnasieförbundet hade en svarsfrekvens på 78,1 %, vilket är lägre jämfört med år 
2018 (84,9 %). Enkäten innehöll 17 frågor med skala 0-5 inom områdena motivation, 
ledarskap och styrning (HME), kommunikation och arbetsgemenskap, arbetsbelastning 
samt delaktighet och möjlighet att påverka beslut. 
 
Gymnasieförbundet fick genomgående bra resultat. Inom områdena styrning, 
kommunikation och arbetsgemenskap samt motivation finns de frågor som fick högst 
värde i förbundet. Liksom 2018 är arbetsbelastning ett utvecklingsområde inom 
förbundet. Andra utvecklingsområden är delaktighet och möjlighet att påverka beslut 
och även att arbeta för fler ambassadörer som rekommenderar sin arbetsgivare till 
vänner och familj.  
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 7   GYF 2021/0031-01.01 
 
Hyreskontrakt för Västergård, fastighetsbeteckning Norrgård 1 
 
Information 
Planeringschef Ann-Charlotte Anderberg inleder med att ge information om 
gymnasieförbundets fastigheter samt vilka utmaningar som gymnasieförbundet står 
inför då elevkullarna ökar och fler lokaler behövs. 
 
Gymnasiet är i behov av fler allmänna lektionssalar, programspecifika 
undervisningslokaler, matsalar och kök framöver. Vuxenutbildningen kommer att bli en 
viktig funktion i samhällets återhämtning efter covid-19 och även här kommer behov 
finnas av fler lokaler. På Campus Storken (som förvärvades 2019) är idag alla allmänna 
klassrum schemalagda. Både AST-enheten och gymnasiesärskolan har fått fler elever 
och behöver ytterligare yta för sina verksamheter. 
 
Då Linneuniversitet har byggt nya lokaler blir Västergård ledig efter 28 februari 2021. 
Fastigheten ägs idag av KIFAB, vilka förbundet redan har två avtal med (Campus 
Storken och Axel Weüdelskolan). Eftersom lokalerna har använts till undervisning 
tidigare, krävs inga större eller kostsamma ombyggnationer. Grundläggande 
förutsättningar är uppfyllda, som till exempel ventilation. 
 
Västergård ligger också mycket strategiskt till med gångavstånd till förbundets övriga 
skolor i Kalmar. Då Jenny Nyströmsskolan nyligen byggt ut sin matsal finns kapacitet 
för fler elever att äta där. 
 
Den tillgängliga lokalytan är på ca 3 800 kvm, fördelat på två plan, och inrymmer 
undervisningssalar, kontorsytor och hörsal. Eventuellt tillträde beräknas till juni 2021. 
 
Direktionen får även information om innehåll i hyresavtalet. 
 
Ärendet återkommer för beslut vid direktionsmöte 2021-02-25. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 8   GYF 2021/0004-10.01 
 
Matersättning för gymnasieelever år 2021 
 
Information 
Ordförande Dzenita Abaza (S) gav vid direktionens möte 2020-12-16 förbundskansliet i 
uppdrag att se över möjligheten om samarbete med grundskolorna gällande hämtning av 
mat. Tidigare gav gymnasieförbundet en ekonomisk ersättning om 49 kronor till elever 
som inte kunde äta skollunch i skolan under november och december på grund av 
fjärrundervisning. Detta genererade i en kostnad om ca 4,1 miljon kronor. En fortsatt 
ekonomisk ersättning i denna nivå skulle inte rymmas inom budget 2021, vilket var 
anledningen till uppdraget. 
 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz informerar om förbundskansliets fortsatta arbete. 
Sedan uppdraget gavs har dialog förts med medlemskommunerna om organisationen 
kring att erbjuda lunchlåda till eleverna. De första 14 arbetsdagarna i januari har behövts 
för att ställa om verksamheten. Införandet av lunchlåda innebär att förbundet får en 
betydligt lägre kostnad samtidigt som det säkerställer att eleverna får näringsriktig mat. 
Det innebär också att förbundet har tagit fasta på ett hållbart, likvärdigt och ekonomiskt 
perspektiv. 
 
2021-01-13 tog ordförande ett brådskande beslut (delegation 7:1) om matersättning för 
gymnasieeleverna för 2021. Från den 8 januari till 22 januari kommer det utgå 
ekonomisk ersättning till eleverna med 49 kronor/dag. Från den 24 januari och framåt 
kommer det vara lunchlåda samt ekonomisk ersättning på 25 kronor/dag för de elever 
som inte har möjlighet att hämta ut lunchlåda. Lunchlådor kommer kunna hämtas ut på 
närbelägen skola alternativt vid annan kommunal verksamhet. 
 
Kostchef Kerstin Berg informerar om rutinerna. Eleven måste anmäla sig senast klockan 
12.00 dagen innan. Om eleven har 3 km eller längre till närmaste avhämtning kan 
eleven söka matersättning istället. Eleven får välja mellan två rätter varje dag. Om 
behov finns av specialkost behöver ytterligare kontakt tas med respektive kök. Alla 
beställningar sammanställs av Stagneliusskolans kök som sedan vidarebefordrar till 
respektive kök.  
Sammantaget finns 53 platser för avhämtning. 19 st finns inom Kalmar kommun. De 
andra kommunerna är Torsås, Mörbylånga, Mönsterås, Nybro och Emmaboda. Elever 
från Borgholm, Oskarshamn och andra externa kommuner erbjuds endast matersättning. 
Sedan införandet har ca 20 % nyttjat erbjudandet. Enligt grundskolorna har 
administrationen fungerat väl. 
 
Förbundsdirektören har träffat samtliga ordförande i medlemskommunernas 
kommunstyrelse samt kommun- och ekonomicheferna för dialog om ersättningsnivån. 
 
Ordförande Dzenita Abaza (S) med flera berömmer förbundskansliet för ett mycket 
snabbt och väl utfört arbete. Uppdraget från direktionens möte 2020-12-16 är därmed 
utfört. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet.  
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§ 9 GYF 2021/0004-10.01 
 
Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen 
av coronaviruset 
 
Information 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz ger följande lägesrapport. 
 
Förbundsledningen har tagit fram en ny rutin som innebär att enkät skickas ut till 
skolledningarna varje måndag för att få en lägesrapport inför kommande 
krisledningsgruppsmöten. Återkoppling ges därefter till skolledningarna via 
verksamhetsområdeschef och planeringschef. Vidare har centrala skyddskommittén för 
närvarande möte varannan vecka för genomgång av risk- och sårbarhetsanalysen kring 
covid-19. 
 
Frågor som hanteras är bland annat elevernas måluppfyllelse och att se över möjligheten 
till lovskola kvällstid och helger för att eleverna ska klara sin utbildning. Dialog 
kommer att föras med de fackliga organisationerna kring detta. Funderingar finns även 
på att införa en digital vikariepool för att avlasta lärare. Viktigt att väga in att 
arbetssituationen ska vara hållbar över tid. 
 
Den 21 januari meddelade Regeringen och Folkhälsomyndigheten att 
rekommendationen om fjärr- och distansundervisning förlängs men justeras. Justeringen 
innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- och 
distansundervisning och viss närundervisning. Rekommendationen gäller från den 
25 januari till och med den 1 april 2021. Skolorna kommer därför att från och med 
måndag 1 februari 2021 schemalägga vissa elever/klasser för närundervisning. 
Förbundet har varit i kontakt med smittskyddsläkare och har i samråd beslutat att en 
succesiv återgång är möjlig.  
 
All personal har möjlighet att få tillgång till skyddsutrustning om de så önskar. 
 
HR har tagit fram ett stödmaterial för chefer ”Att leda i kris”.  
 
Nya direktiv har kommit från Regeringen och Folkhälsomyndigheten som innebär att 
munskydd ska användas i kollektivtrafiken. Detta ligger på individens ansvar. 
 
Det är fortsatt hög närvaro både hos elever och personal. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 10 GYF 2020/0329-10.01 
 
Sammanställning av ärenden gällande kränkning av elev 
 
Information 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz redovisar sammanställning över inkomna 
anmälningar gällande kränkning av elev. Mellan perioden augusti till december 2020 
har 9 anmälningar inkommit för kännedom till huvudmannen, fördelade enligt följande: 
 
Axel Weüdelskolan 0 st 
Jenny Nyströmsskolan 1 st 
Lars Kaggskolan 4 st 
Stagneliusskolan 4 st 
Ölands Gymnasium 0 st 
 
Vid jämförelse med föregående redovisning, perioden januari till juni 2020, var det 
8 st inkomna anmälningar. Nästa sammanställning lämnas vid direktionsmöte i augusti 
månad. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 11 
 
Information från förbundsdirektören 
 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz informerar om den pågående utredningen om 
statligt huvudmannaskap för skolan som tillsattes av regeringen i december 2020. 
 
Regeringen gav då myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson i 
uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt 
huvudmannaskap för skolan. Utredaren ska föreslå hur staten kan ta över ansvaret för de 
skolor som i dag drivs av offentliga huvudmän samt ge förslag på hur en 
myndighetsorganisation för den statliga skolan kan se ut. 
 
I uppdraget ingår bland annat att föreslå en finansieringsmodell och att ge förslag på hur 
staten skulle kunna ta över arbetsgivarskapet för lärare, skolledare och övriga 
yrkesgrupper i de skolor som i dag drivs av offentliga huvudmän. En annan central del i 
huvudmannens ansvar är ledning och daglig drift, och utredaren ska ta ställning till hur 
de delarna skulle kunna hanteras av en statlig huvudman. Med ledning och daglig drift 
avses de beslut som skolledning och huvudman behöver fatta på en vardaglig basis för 
att hantera verksamheten och de behov som uppstår. 
 
Utredaren ska inte lämna författningsförslag, vilket innebär att det kommer att krävas 
ytterligare utredningar för att hantera de komplexa frågorna om bland annat anställning 
och finansiering innan ett eventuellt förstatligande av skolan kan bli aktuellt. 
 
Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 12 
 
Information från personaldelegationen 
 
Administrativ chef Chatharina Gustafsson sammanfattar följande ärenden som beretts i 
arbetsutskottet (tillika personaldelegation) 2021-01-19. 
 
Friskvård – utökning av förmån GYF 2021/0016-04.01 
Arbetsutskottet beslutade 2021-01-19 att utöka friskvårdsförmånen genom att erbjuda 
både friskvårdsbidrag och friskvårdstimma till alla medarbetare med start i januari 2021 
och tillsvidare. Tidigare har medarbetare fått välja en av dessa.  
 
Under rådande omständigheter med fjärr- och distansundervisning och ändrade 
arbetssätt för de flesta ser förbundskansliet detta som en mycket positiv och främjande 
åtgärd både på lång och kort sikt. All forskning visar också på hälsoeffekter av fysisk 
aktivitet med minskade sjukskrivningar och bibehållen produktivitet därför förutses inga 
ekonomiska konsekvenser. 
 
Lönekartläggningen 2020 GYF 2021/0026-04.01 
Lönekartläggning görs årligen. Kartläggningen ses som ett verktyg och en möjlighet för 
förbundet att upptäcka eventuella osakliga löneskillnader, åtgärda och förhindra dem i 
syfte att säkerställa att våra medarbetare, oavsett kön, behandlas sakligt och bedöms 
utifrån faktiska och objektiva lönekriterier. Lönekartläggningen är också ett verktyg för 
att uppnå visionen i vårt jämställdhetsarbete ”Kalmarsunds gymnasieförbund är en 
jämställd organisation vilket skapar en effektiv och attraktiv verksamhet”. 
 
Förbundskansliet har 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. 
Utförd analys visar att inga speciella åtgärder krävs inför löneöversyn 2021. 
 
Löneöversyn och lönepolitiska riktlinjer 2021 GYF 2021/0003-04.01 
Budgetutrymmet för 2021 är 2,1 %. Den årliga lönekartläggningen och analys av 
lönestatistiken visar att det inte finns några grupper att beakta eller prioritera i årets 
löneöversyn, vilket också blir förbundskansliet förslag till arbetsutskottets möte 
2021-02-09. 
 
Avtal HÖK 18 – Lärarnas samverkansråd, går ut 2021-03-31 vilket kommer att innebära 
fördröjd löneprocess för lärarna.  
 
Chatharina informerar även kort om arbetsgången för löneöversynen. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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