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§ 33   GYF 2021/0185-10.01 
 
Rektorerna informerar om skolornas verksamheter 
 
Information 
Direktionen har bjudit in rektorer från respektive skolor till dagens möte. Syftet är att ge 
förtroendevalda en bild över rektorernas arbete under pandemin men också få ta del av 
rektorernas tankar framöver. 
 
Sammantaget har verksamheterna fungerat väl. Rektorerna är tacksamma över att 
förbundet legat långt framme i den digitala kompetensen och lovordar särskilt IKT-
pedagogernas insatser vilka haft stor betydelse och varit ett stort stöd för undervisande 
lärare under pandemin. 
 
Rektorerna upplever att det kollegiala lärandet och samarbetet med elevhälsan har stärkts. 
Utvecklingssamtalen mellan mentor och elev/vårdnadshavare genomfördes mestadels 
digitalt, vilket upplevdes fungera mycket bra. De flesta rektorer upplever att 
kommunikationen har haft stor betydelse och fungerat väl men att det varit svårt med alla 
snabba beslut som delgetts dem från olika håll. Svårt att planera och ställa om 
verksamheten och stora krav har ställts på lärarna men också på schemaläggarna. Det har 
varit svårt att hitta arbetsplatser som tar emot APL-elever (arbetsplatsförlagd utbildning) 
på grund av pandemin och APL har fått skjutas på framtiden. Teknisk utrustning för 
utlåning har inte räckt till alla vuxenelever vilket har varit problem vid fjärr- och 
distansundervisning. 
 
Några av utmaningarna framöver: 
- APL 
- Återställa kunskapstapp, speciellt inom SFI 
- Examensmål samt ge eleven möjligheter till högre betyg 
- Teknisk utrustning till vuxenelever 
- Lokal- och personalbehov 
- Internkommunikation 
- Elevernas hälsa 
 
Enligt prognos kommer fler individer att behöva söka till vuxenutbildning framöver. 
Budgetförstärkning kommer att behövas för att ge eleverna förutsättningar att ta sig vidare 
till högre studier eller arbete. Större utbud av fjärr- och distanskurser kommer att 
efterfrågas.  
 
För gymnasieskolan finns behov av lärarassistenter, som kan fungera som ett extra stöd för 
lärarna. Behov finns för omläsning av kurser för de mest sårbara eleverna. En del elever 
behöver också längre tid för att slutföra sina kurser. 
 
Direktionen tackar rektorerna för en bra och tydlig information. Direktionen ber samtidigt 
rektorerna framföra ett stort tack till alla anställda som var och en ute gör en fantastisk 
insats i verksamheten under denna speciella tid som präglas av pandemin. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 34   GYF 2021/0105-10.15 
 
Utbildningsorganisation för ekonomiprogrammet vid Jenny 
Nyströmskolan läsåret 2021/2022 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-04-07. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-04-13. 
 
Bakgrund 
Jenny Nyströmskolan har över tid haft stora utmaningar i att redovisa en balanserad 
budget. Fyllnadsgraden av skolans program följer den utveckling vi konstaterar för riket, 
nämligen den att allt fler elever söker sig till högskoleförberedande program framför de 
yrkesförberedande. Förbundsdirektören gav således under hösten 2019 
verksamhetsområdeschefen i uppdrag att utreda möjligheterna till utökat programutbud för 
skolan med start läsåret 2021/2022.  
 
Resultatet av utredningen blev att förbundskansliet föreslog uppstart av 
ekonomiprogrammet på Jenny Nyströmskolan med start läsåret 2021/2022. Utifrån den 
positiva söktrenden som varit till programmet på Stagneliusskolan föreslogs nu 
möjligheten att även välja programmet på Jenny Nyströmskolan. I den preliminära 
organisationen för ekonomiprogrammet på Jenny Nyströmskolan beslutades att organisera 
för 64 elevplatser inom programmet.  
 
Vid den preliminära antagningen inför läsåret 2021/2022 konstaterades att antalet 
förstahandssökande endast är 19 stycken.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utifrån antagningssimuleringar har det konstaterats att 21 elever skulle vara behöriga för 
en plats på ekonomiprogrammet vid Jenny Nyströmskolan höstterminen 2021. Med detta 
elevantal skulle programmet generera ett underskott motsvarande -0,3 mkr hösten 2021. 
Med samma elevantal i kommande 3 årskurser, det vill säga 21 elever, gör programmet ett 
beräknat underskott på -1,9 mkr. En simulering med 32 elever i årskurs 1, 32 elever i 
årskurs 2 samt 21 elever i årskurs 3 skulle generera en mindre negativ avvikelse på cirka 
minus 1 mkr. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att inte starta ekonomiprogrammet vid Jenny Nyströmskolan läsåret 
2021/2022. 
 
Beslutsexpediering 
Antagningshandläggare 
Studie- och yrkesvägledare på grundskolorna 
Rektor för programmet 
 
 

  



KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Direktionen Sammanträdesdatum  Sida  
 2021-04-22 5 
  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
  

§ 35   GYF 2020/0412-10.15 
 
Utbildningsorganisation inför slutlig antagning läsåret 2021/2022 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-04-08. 
Utbildningsorganisation läsåret 2021/2022, daterad 2021-04-07. 
Konsekvensanalyser, daterade 2021-04-12. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-04-13. 
 
Bakgrund 
Förbundskontoret har utarbetat ett förslag, upprättat 2021-04-07, 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 2021 är något lägre än 2020. Inför kommande antagning 
2022/2023 visar emellertid prognosen en ökning på 7,7%. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Jenny Nyströmskolan 
Årets preliminära söksiffror inför antagning läsår 2021/2022 visar på ett minskat 
elevunderlag. Trots att ekonomiprogrammet bidrog med ett ökat programutbud handlar det 
ändå om 29 färre förstahandssökande än inför läsåret 2020/2021. Ur ett ekonomiskt 
perspektiv innebär detta en försämring redan i år men framför allt på tre års sikt om 
sökbilden skulle vara densamma kommande år.  
För ekonomiprogrammet motsvarar antalet sökande inte nuvarande organisation. Endast 19 
förstahandssökande till 64 platser varav 15 förstahandssökande idag är behöriga. 
Elevunderlaget är därav för lågt för att programmet ska bära sina kostnader på både kort 
och lång sikt. Då skolan redan har flera ekonomiska utmaningar innebär 
ekonomiprogrammets nuvarande ekonomiska prognos att förslaget landar i att föreslå att 
ingen antagning sker till programmet i år. I övrigt föreslås inga förändringar förutom 
mindre revideringar utifrån sökbilden på inriktningsnivå inom det estetiska programmet.  
Lars Kaggskolan 
Sökbilden inför antagningen till läsår 2021/2022 visar en minskning med totalt 90 elever, 
(förstahandssökande behöriga + 50% icke behöriga), jämfört med föregående år. Lars 
Kaggskolan har haft en stadig trend med ökade förstahandssökande de tre senaste åren och 
i takt med detta har de ekonomiska förutsättningarna förbättrats och resulterade i ett 
överskott för skolan det senaste året. Den positiva trenden speglas vidare i årets 
ekonomiska prognos där Lars Kaggskolan totalt går in med ett överskott med 1,5 mkr. Den 
preliminära antagningen kommer att påverka detta överskott negativt. Utifrån helhetsbilden 
som beskrivs i ovanstående text föreslås inga förändringar inför slutgiltig 
utbildningsorganisation för skolan för läsåret 2021/2022. 
Stagneliusskolan 
Baserat på sökbilden inför antagning läsår 2021/2022 föreslås en oförändrad organisation 
på Stagneliusskolan avseende samtliga program förutom på 
samhällsvetenskapsprogrammet där en reducering med en klass föreslås. Detta innebär att 
ekonomiprogrammet har en organisation om 160 platser, (plus 2,4 mkr på kort sikt och 



KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Direktionen Sammanträdesdatum  Sida  
 2021-04-22 6 
  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
  

budget i balans på längre sikt), handel och administrations-programmet 32 platser, (plus 
0,7 mkr på kort sikt och budget i balans på längre sikt), och samhällsvetenskapliga 
programmet 224 platser (plus 0,9 mkr på kort sikt och plus 0,6 mkr på längre sikt). Med 
föreslagen förändring ger den nuvarande preliminära sökbilden ett ekonomiskt överskott på 
skolan totalt sett både på kort och lång sikt. Det längre perspektivet ger dock ett reducerat 
överskott, från cirka 4 mkr till 0,6 mkr. Detta är helt hänförligt till att den preliminära 
sökbilden lämnar, i det långa perspektivet, 158 lediga platser i organisationen avseende alla 
tre årkurser.  
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 29 
sökande, varav 15 till det individuella programmet. Inför årets antagning föreslås ingen 
förändring i programutbudet. 
 
Beslut 
Direktionen fastställer utbildningsorganisation för läsåret 2021/2022 enligt upprättat 
förslag samt ger förbundsdirektören möjlighet att göra smärre justeringar i organisationen i 
anslutning till den slutliga antagningen. 
 
Beslutsexpediering 
Antagningshandläggare 
Studie- och yrkesvägledare på grundskolorna 
Rektor för programmet 
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§ 36   GYF 2021/0096-02.10 
 
Yttrande över ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som 
huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola, Thoren 
Business School Kalmar  
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-03-17. 
Yttrande till Thorengruppen AB, 2021-03-17. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-04-13. 
 
Bakgrund 
Direktionen har av Skolinspektionen erhållit rubricerad ansökan för yttrande. 
Förbundskansliet har utarbetat ett förslag till yttrande upprättat 2021-03-17. 
 
Ansökan avser följande program: 
 
1. Ekonomiprogrammet inriktning juridik och ekonomi. 
2. Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap och samhällsvetenskap. 
3. Naturvetenskapliga programmet inriktning naturvetenskap 
 
Fullt utbyggd omfattar ansökan 204 elever. 
 
Konsekvenser 
Etableringen medför negativa ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser 
för Kalmarsunds gymnasieförbund. Fullständig redogörelse finns i upprättat förslag till 
yttrande. 
 
Beslut 
Direktionen besluta att godkänna upprättat förslag till yttrande. 
 
Protokollsanteckning 
Susanne Eliasson (M), Björn Andreen (M), Martin Olsson (M), Patrik Olsen (M)  
lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Vi vill att alla elever i respektive medlemskommuner, ska kunna hitta den skolan, det 
program som de önskar, som kan ge dem den trygghet, den kunskap och den trivsel som 
kan mynna ut i just de betyg och möjligheter i framtiden. För att kunna ge eleverna just 
detta ”smörgåsbord”, tror vi det är viktigt att det finns stora och små skolor, kommunala 
och fristående skolor och skolor med speciella inriktningar. 
 
För att just denna verklighet ska bli möjligt vill vi, trots den dåliga ekonomiska kalkylen 
som gymnasieförbundet visat, ge möjlighet för Thoren Business School Kalmar att starta 
upp sin skola. 
 
Varje skola måste bli så bra som den kan, vara på tå för att lyckas attrahera elever. Vi tror 
att konkurrens är viktig på alla plan och områden. Är man inte tillräckligt duktig i sin 
undervisning, sin trygghet eller i sin marknadsföring, kommer skolan att konkurreras ut 
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eller att tvingas ändra sig, kostymanpassa sig efter det elevantalet som söker sig till just 
deras skola”. 
 
Beslutsexpeditioner 
Skolinspektionen 
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§ 37   GYF 2021/0038-01.01 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsjournaler, april 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, 40 beslut. 

Rektor, Lars Kaggskolan 
1:37 Antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen samt inträdesprov, 

2 beslut. 
1:42 Beslut om fjärr- och distansundervisning för enskild lärare, 15 st med symtom, 

1 st tillhör riskgrupp. 
5:4 Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen för direktupphandling 

enligt LOU, 1 st. 

Rektor, Stagneliusskolan 
1:44 Beslut om att fjärr- och distansundervisning på gruppnivå får tillämpas om trängsel 

uppstår i skolan, enligt sammanställning. 
5:27 Arbetsmiljöansvar - Beslut om fjärr- och distansundervisning för hel klass pga hög 

smittspridning av corona, 1 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, 1 st. 
3:4 Beslut om mottagande och antagande av elev till vuxenutbildningen på gymnasial 

nivå, 127 antagna. 
 
Förbundsdirektör 
5:4 Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen för direktupphandling 

enligt LOU, 2 st. 
5:26 Ingå samverkansavtal, 2 st. 
5:32 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal, 1 st. 
 
Verksamhetsområdeschef 
5:22 Beslut om att inte lämna ut allmän handling på enheten, 3 st. 
6:2 Utse ställföreträdande rektor, 1 beslut. 
 
Administrativ chef 
5:4 Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen för direktupphandling 

enligt LOU, 1 st. 

Ekonomichef 
5:17 Tilläggsbelopp för fristående huvudmän, 6 beslut. 
5:27 Omprövning av beslut, 7 st 
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Antagningshandläggare 
1:3 Meddela hemkommunen om elev börjar eller slutar i annan kommun, 3 st 
 
Beslut 
Direktionen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
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§ 38 
 
Anmälningsärenden 
 
1. Dataskyddsombudets årsrapport för 2020. GYF 2021/0099-01.05. 

 
2. Protokoll från centrala samverkansgruppen 2021-03-17. 

Beslut 
Direktionen tar informationen om anmälningsärenden till protokollet. 
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§ 39   GYF 2020/0459-10.01 
 
Uppföljning av kommunalt aktivitetsansvar 
 
Information 
Administrativ samordnare för kommunalt aktivitetsansvar (KAA), Robert Bergkvist, 
redovisar senaste rapporteringen till CSB, ansvarsfördelning, arbetssätt med mera. 
 
Rapporten till CSB gäller antalet elever inskrivna i KAA perioden 1 juli – 31 december. 
Siffrorna visar att Borgholm, Mörbylånga och Torsås ligger på ungefär samma antal 
ungdomar medan Kalmar visar något färre. 
 
Gymnasieförbundet ansvarar för registrering, rapportering till SCB samt aktiviteter knutna 
till skola. Hemkommun ansvarar för alla aktiviteter som inte är knutna till skola.  
 
Skolan arbetar förebyggande genom EHT (elev och hälsoteam) metoden 7 tjugo, 
kartläggningsmaterial utifrån frånvaro och motivationshöjande insatser. När elev skrivs ut, 
erbjuds ett utskrivningssamtal där syftet är att etablera olika kontakter och insatser. 
Samordnaren får alltid kännedom om utskrivning i form av studieavbrottsblankett från 
berörd skola. Om eleven inte antar erbjudandet om utskrivningssamtal, skickas information 
hem till ungdomen om vad Kalmarsunds gymnasieförbund kan bistå med för stöd och 
stöttning. 
 
Goda exempel som gett resultat är att förbundets samordnare med medlemskommunerna 
format arbetsgrupper. Dessa ser olika ut, då olika professioner ingår. Borgholm och Torsås 
kommuner har även upprättat handlingsplaner i samarbete med samordnaren. I planen 
tydliggörs rollerna, vem som gör vad och när man gör vad. 
 
Utmaningar framöver som försvårar arbetet är sekretessen mellan olika myndigheter och 
kommunala förvaltningar och målgruppen är tidskrävande. Det är av stor vikt att samsyn 
och samordnade insatser görs. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet samt ger samordnaren i uppdrag att 
återkomma till direktionens möte 2021-05-27 för att redovisa siffrorna från januari-april 
månad. 
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§ 40   GYF 2021/0168-01.02 
 
Revidering av kostpolicy 
 
Kostpolicyn ska vara ett styrande dokument och ett stöd för att kvalitetssäkra 
måltidsverksamheten inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Kostpolicyn fastställdes 
2011-09-05. Kostchef Kerstin Berg redogör för förbundskansliets förslag till revidering. 
 
Ändringar som föreslås är bland annat: 
 
- Att miljö- och hållbarhetsaspekter lyfts fram i dokumentet. Idag ställs höga krav på 

livsmedelsupphandling, till exempel krav på svenska djurskyddskrav, fisk från hållbara 
bestånd, certifierad palmolja och hållbara transporter. 

- Att verksamheten ska vara kostnadseffektiv med hög kvalitet. 
- Att förbundet följer Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och 

anpassade måltider vid bedömning om rätten till specialkost och anpassad måltid. 
 
Nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider för förskola och 
skola är ett verktyg som lanserades i februari. Verktyget har, på uppdrag av 
branschorganisationen Kost & Näring, tagits fram av kostchef Kerstin Berg tillsammans 
med tre andra kostchefer. De har tillsammans arbetat aktivt i en fokusgrupp under tre års 
tid med frågor som berör måltider inom förskola och skola. 
 
Fokusgruppen har haft kontakt med flera viktiga aktörer inom området för att bilda en 
referensgrupp och som de fört diskussioner med under framtagandet samt använt som 
remissinstanser. Till exempel Livsmedelsverket, Svenska Skolläkarföreningen, 
Dietisternas Riksförbund, sektion Barnhälsovård, Svenska Barnläkarföreningen, 
delförening för allergi och lungmedicin och Astma- och Allergiförbundet, Svenska 
Celiakiförbundet, skolöverläkare Kristina Georgiev, Sveriges Kommuner och Regioner 
samt Unga Allergiker. 
 
Därutöver görs redaktionella ändringar såsom att Kostenheten bytt namn till Restaurang 
och café och Livsmedelsverkets riktlinjer från ”Bra mat i skolan” till ”Nationella riktlinjer 
för måltider i skolan”. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
 
Ärendet återkommer för beslut vid direktionens sammanträde 2021-05-27. 
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§ 41   GYF 2020/0408-03.04 
 
Revisionsberättelse för år 2020 
 
Information 
Ekonomichef Carina Cerafiani redovisar revisionsberättelsen och revisionsrapporten för år 
2020. 
 
Revisorerna tillstyrker i möte 2021-03-30 att fullmäktige i respektive medlemskommun 
beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
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 21 (81 %). 
 
Balanskravet är uppfyllt i och med årets resultat 2020 och återstående underskott från år 
2018 har återställts i sin helhet. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 42   GYF 2021/0167-01.04 
 
Budgetprognos efter tre månader 2021 
 
Information 
Medlemskommunernas bidrag till Kalmarsunds gymnasieförbund år 2021 utgår från 2020 
års bidrag inklusive löneökningar, justering för ökning av antalet 16–19 åringar samt 
förändringar av statsbidrag. Sammantaget innebär detta ett medlemsbidrag för år 2021 om 
487 mkr. 
 
Bidraget fördelas, inklusive statsbidragen, med 89 % till gymnasieskolan samt 11 % till 
kommunal vuxenutbildning. Detta bidrag tillsammans med andra externa intäkter i form av 
försäljning samt rekvirerade statsbidrag utgör de medel vilka förbundet finansierar 
planerad verksamhet inför år 2021. 
 
Efter tre månader redovisar Kalmarsunds gymnasieförbund ett operiodiserat resultat på 
plus 74 mkr. Detta resultat innehåller dock bland annat medlemsbidrag för fyra månader. 
När medlemsbidraget samt övriga kostnader och intäkter som periodiseras tas i beaktande 
prognostiseras helårsresultatet för Kalmarsunds gymnasieförbund till plus 0,5 mkr. 
 
Budgetutfallsprognosen för 2021 baseras på det ekonomiska utfallet t o m 2020-03-31. 
Riktpunkten för perioden är ca 25 %. I uppföljningen ingår ett antal kalkylerade poster som 
bygger på senast kända uppgifter och prognoser på den förväntade ekonomiska 
utvecklingen. Exempel på sådana poster är bland andra semesterlöneskuld och 
pensionskostnader. 
 
Förbundets investeringsbudget uppgår inför budgetår 2021 till 10 mkr. Drygt hälften av 
budgeten (se diagrammet nedan) är avsatt för digital kompetens och den utrustning denna 
kräver. En mindre pott om 0,5 mkr finns avsatt för en eventuell utökning av förbundets 
lokaler. Vuxenutbildningen i Kalmar är trångbodd och en lokalförsörjningsplan är under 
utredning.  
 
Förbundets mål gällande likviditeten, d.v.s. den kortsiktiga betalningsförmågan, anger att 
likviditetssaldot i genomsnitt över året ska överstiga en månads genomsnittliga 
utbetalningar. Vid bokslutet uppgick de planerade genomsnittliga utbetalningarna till cirka 
55 mkr. Saldot på Kalmarsunds gymnasieförbunds bankkonto har sedan mer än ett år 
tillbaka varit stabilt runt 90-100 mkr. Efter utbetalningen för de pensionspremier som 
förbundet valde att lösa och inbetalningen till KLT, har likviditeten minskat. Förbundet har 
dock god marginal till det finansiella målet för likviditeten. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet samt ger förbundsdirektören i uppdrag att ta 
fram en åtgärdsplan för att bibehålla en budget i balans år 2021. 
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§ 43   GYF 2021/0004-10.01 
 
Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen av 
coronaviruset 
 
Information 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz ger följande lägesrapport. 
 
Skolorna behåller samma fördelning av närundervisning respektive fjärr- och 
distansundervisning två veckor efter påsklovet som innan lovet. 
 
Förbundsdirektören har deltagit i möte med samtliga skolchefer och smittskyddsläkare i 
regionen. Smittskyddsläkaren rekommenderar fortsatt organisation två veckor efter 
påsklovet men poängterar återigen vikten av att ha en utbildning i gång för elevernas 
välmående om möjlighet finns och att det inte är antalet elever på skolan som räknas utan 
hur förbundet organiserar verksamheten för att undgå trängsel. 
 
Lovskola har bedrivits under påsklovet och elever som riskerar att inte nå målen har getts 
möjlighet att anmäla sig. 
 
Rektorerna signalerar att fler elever behöver närundervisning för att nå målen. Förbundet 
ser över om fler lokaler kan nyttjas för att ge möjlighet till att ta in fler elever. 
 
Det förekommer fall av covid-19 på skolorna. Det har vid ett tillfälle även förekommit en 
något större smittspridning av fall på en av skolorna. 
 
Sjukfrånvaron hos personalen är något högre. Som jämförelse hade sjukfrånvaron under 
vecka 11 ett snitt på ca 2,5% jämfört med vecka 12 där sjukfrånvaron i snitt var på ca 
4,5%. Elevernas närvaro är fortsatt hög men har sjunkit något i jämförelse med förra året.  
 
Universitets- och högskolerådet (UHR) har meddelat att de senarelägger sista dag för 
komplettering av ansökan samt antagningsbesked med en vecka för elever som går ut 
gymnasiet eller vuxenutbildning. 
 
Planering av studenten pågår. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 44 
 
Information från förbundsdirektören 
 
Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2021 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz redovisar SKR:s rapport ”Öppna jämförelser – 
Gymnasieskola 2021”. Rapporten ger en överskådlig bild av hur det går för 
gymnasieeleverna i landet och för den kommunala gymnasieskolan i Kalmar kommun. 
Uppgifterna är hämtade ur Kolada (databasen för kommuner och regioner) och avser 2020. 
I sin helhet har gymnasieförbundet (GYF) mycket fina resultat och ligger över 
riksgenomsnittet på flera områden. 
 
Förbundsdirektören redovisar följande siffror ur rapporten: 
 
- Andel elever i GYF som påbörjar sina studier på ett yrkesprogram och tar examen inom 

tre år är 84,6 % (män 86,3 och kvinnor 82,8). 
För hela landet ökar andelen elever efter en tidigare nedgång på yrkesprogrammen. 
Totalt i riket 74,9 %. 
 

- Andel elever i GYF som påbörjar sina studier på ett högskoleförberedande program och 
tar examen inom tre år är 86,4 % (män 85,7 och kvinnor 87,1). 
Sett till riket i stort, ökar andelen elever. Totalt i riket 80,1 %. 
 

- Andel elever i GYF, inkl. introduktionsprogram, som tar examen inom fyra år är 77,9 % 
(män 77,4 och kvinnor 78,4). 
Sett till riket i stort och ur ett längre perspektiv, har andelen elever ökat något. Andelen 
är oförändrad mellan 2019 och 2020 och ligger på 69,9 %.  
 

- Andel elever i GYF, inkl. introduktionsprogram, som påbörjar sina gymnasiestudier i 
gymnasieförbundet och som uppnår grundläggande behörighet till universitet och 
högskola inom 4 år är 58,1 % (män 51,6 och kvinnor 64,6). 
Totalt i riket 56,2 %, vilket är ungefär på samma nivå som föregående år. Statistiken 
omfattar samtliga elever som började i den kommunala skolan, oavsett i vilken kommun 
de bor och på vilken programtyp de började sina studier.  
 

- Genomsnittlig betygspoäng i GYF efter avslutad utbildning på nationella program 
(antingen med examen eller studiebevis om minst 2 500 poäng) är 14,8 (män 14,2 och 
kvinnor 15,3). 
Totalt i riket, våren 2020, är den genomsnittliga betygspoängen 14,4, vilket är något 
högre resultat än 2019 och högre än de tidigare åren i den reformerade gymnasieskolan. 
Detta innebär att de elever som slutförde gymnasieskolan våren 2020 i genomsnitt 
antingen fått godkänt i fler kurser än tidigare kullar, eller fått högre betyg i sina 
godkända kurser. 

 
Rapporten visar även kommunernas programprofil höstterminen 2019, dvs. hur samtliga 
elever i kommunala skolor i kommunen är fördelade över de olika gymnasieprogrammen. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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