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§ 95   GYF 2021/0430-10.15 
 
Preliminär utbildningsorganisation inför läsåret 2022/2023 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-11-10. 
Preliminär utbildningsorganisation 2021-11-10. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16. 
 
Bakgrund 
Preliminär utbildningsorganisation inför läsåret 2022/2023 inom Kalmarsunds 
gymnasieförbund föreslås enligt upprättat förslag 2021-11-10. 
 
Förslaget är utarbetat efter analys av årets ansökningar och i samråd med 
verksamhetsområdeschefen och samtliga rektorer. En prognos för antalet sökande 
2022/2023 har upprättats. Målet är att i största möjliga mån tillgodose sökandes 
förstahandsval inom ramen för en verksamhet med hög kvalitet och kostnadseffektivitet. 
Utifrån prognoserna har en ekonomisk konsekvensanalys genomförts för respektive 
program och skolenhet. Den preliminära organisationen för 2022/2023 omfattar 
sammanlagt 1281 platser på de nationella programmen. 
 
Även organisation av utbildningar på introduktionsprogrammet framgår av det 
upprättade förslaget. Programinriktat val kommer att erbjudas på samtliga förbundets 
nationella program. Platser till individuellt alternativ bestäms efter behov utifrån 
elevernas förutsättningar. Utbildningen ges på Lars Kaggskolan och på Jenny 
Nyströmskolan utifrån elevernas individuella behov. På Stagneliusskolan ges 
utbildningen med profil AST. Språkintroduktion ges på Lars Kaggskolan och Jenny 
Nyströmskolan utifrån elevernas utbildningsnivå, förutsättningar och målsättning. 
Yrkesintroduktion föreslås att ges mot arbetsområdet fordon som är baserat på det 
nationella yrkespaketet. Inom yrkesintroduktion föreslås även en allmän antagning om 
sex elevplatser. 
 
Gymnasiesärskolan avser att vara oförändrad 2022/2023 med totalt 30 sökande enligt 
prognos. 
 
Beslut 
Direktionen fastställer preliminär utbildningsorganisation inom Kalmarsunds 
gymnasieförbund för läsåret 2022/2023 enligt upprättat förslag. 
 
Beslutsexpediering 
Rektorsgruppen  
Antagningshandläggaren  
Studie- och yrkesvägledare i förbundet och medlemskommunerna 
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§ 96   GYF 2021/0206-04.01 
 
Budget- och verksamhetsmål 2022 – Ekonomisk planering 2023-
2024 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-11-12. 
Budget och verksamhetsmål 2022 – Ekonomisk planering 2023-2024. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16. 
 
Bakgrund 
Budgetförslag inför år 2022 utgår från 2021 års budget inklusive löneökningar, justering 
för ökning av antalet 16-19 åringar och förändringar av statsbidrag. Statsbidrag som 
ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och omfattar gymnasie- och 
komvuxverksamhet beräknas enligt den totala befolkningsprognosen för varje kommun. 
Utfallet för statsbidragen, både för komvux och för gymnasiet, uppgår till 2 430 tkr 
inför 2022. (Förändringar av statsbidragen korrigeras enligt det slutgiltiga cirkuläret 
från Sveriges Kommuner och Landsting inför år 2022). Sammantaget innebär detta en 
budgetram för år 2022 som uppgår till 501 981 tkr.  
 
Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 åringar inom medlemskommunerna, 
vilket innebär att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan blir större. Enligt 
befolkningsprognosen i medlemskommunerna kommer antalet 16-19 åringar att öka 
med en procentuell ökning för ålderskategorin med ca 14 % fram till år 2030.  
 
Prioriterade områden under planeringsperioden med mål, ansvar och uppdrag är: 
- Kunskap, utveckling och lärande 
- Normer, värden och inflytande 
- En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

 
Beslut 
Direktionen godkänner upprättat förslag till ”Budget och verksamhetsmål 2022 - 
Ekonomisk planering 2023-2024”.  
 
Beslutsexpediering 
Medlemskommunerna 
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§ 97   GYF 2021/0038-01.01 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsjournaler, november månad 2021. 
 
Rektor, Gymnasiesärskolan 
2:19 Byte av studieväg för enskild elev, 1 beslut 
 
Rektor, Jenny Nyströmskolan 
1:38 Byte av studieväg för enskild elev, 1 beslut 
1:40 Förlängd undervisning för enskild elev, 1 beslut. 
 
Rektor, Lars Kaggskolan 
1:20 Beslut om vilka kurser, av de av Skolverket angivna, som ska erbjudas som 

programfördjupning, 1 beslut. 
1:39 Återantagning av elev som slutat i gymnasieskolan innan eleven har slutfört  

utbildningen, 11 beslut. 
1:40 Förlängd undervisning för enskild elev, 8 beslut. 
4:2 Ansvar och åtgärder mot kränkande behandling av elev, 1 beslut. 
 
Rektor, Stagneliusskolan 
1:40 Förlängd undervisning för enskild elev, 1 beslut. 
6:8 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal,  

4 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, 5 beslut. 
3:4 Mottagande och antagande av elev till vuxenutbildningen på gymnasial nivå, 

158 antagna under perioden. 
3:7 Mottagande till SFI, 8 mottagna under perioden. 
5:4 Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen för direktupphandling 

enligt LOU, 1 beslut. 
5:9 Uthyrning av lokaler 6 månader eller längre, till Borgholms kommun, 1 beslut. 
 
Ordförande 
5:1 Deltagande i kurser och konferenser för förtroendevalda i direktionen, 1 beslut. 

(Växjökonferensen 26-27 januari 2022 för arbetsutskottets ordinarie ledamöter.) 
 
Ekonomichef 
5:29 Elektronisk firmateckning avseende avrop från ramavtal via SKL Kommentus 

inköpsportal, 3 beslut. 
 
IT-chef 
6:8 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal,  

1 beslut. 
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Antagningshandläggare 
1:3 Meddela hemkommunen om elev börjar eller slutar i annan kommun, 3 st. 
 
Ekonomiassistent vid förbundskansliet 
1:6 Besluta om inackorderingsbidrag, 17 beslut. 
 
Beslut 
Direktionen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
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§ 98 
 
Anmälningsärenden 
 
1. Protokoll från centrala samverkansgruppen 2021-10-20. 

 
2. Årsrapport gymnasieantagning läsåret 2021/2022. GYF 2021/0428-10.15. 

 
3. Mötesanteckningar från dialogmöte mellan arbetsutskottet och centrala 

samverkansgruppen 2021-11-16. GYF 2021/0494-01.01. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen om anmälningsärenden till protokollet. 
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§ 99   GYF 2020/0444-05.01 
 
Godkännande av rapport för intern kontrollplan 2021, 
ekonomifunktionen 
 
Information 
Direktionen beslutade 2020-12-16 om kontrollpunkter inom områdena representation, 
beslutsattest, firmateckning samt hantering av riskvaror, rutin och dokumentation.  
 
Inom dessa områden såg förbundet att det fanns risk för felaktiga konterings- och 
verifikationsunderlag (redovisningsrisk), felaktig beslutsattest av leverantörsfakturor 
(legal risk), felaktig firmatecknare (legal risk) samt felaktig hantering av riskvaror (legal 
risk). 
 
Controller Caroline Johansson informerar om granskningen och resultatet. 
 
Följande granskades: 
- Representationskonto/restaurangnotor 
- Att beslutad attestplan efterlevs i leverantörsreskontra 
- Att ingångna avtal undertecknas av firmatecknare enligt förteckning 
- Kontroll av hantering av inköp mot lager. 
 
Vid kontrollerna framkom att de rutiner som granskats i huvudsak fungerar 
tillfredsställande. Följande förbättringar/förändringar föreslås avseende kontrollpunkten 
”Firmateckning”: 
 
- Vid signering av fullmakt ska en bedömning av avtalets värde för Kalmarsunds 

gymnasieförbunds del göras och då kontrolleras mot den kollektiva firmateckningens 
beloppsgräns. 

- Genom ett tillägg i delegationsordningen, förtydliga att intäktsavtal kan skrivas av 
respektive chef. 

 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 100   GYF 2021/0442-01.05 
 
Ny kontrollplan för 2022 
 
Information 
Controller Caroline Johansson meddelar att förbundskansliet föreslår att områdena 
”Sekretessklassade fakturor” och ”Manuella utbetalningar” kontrolleras under 2022. 
 
Kontrollpunkter för att granska ovanstående: 
 
- Sekretessklassade fakturor kontrolleras. Vilka har tillgång till samt vilka har haft 

dessa i flödet. 
- Manuella utbetalningar kontrolleras. 10 % av enheternas direktutbetalningar stäms av 

mot attestlista samt genomgång av praktisk hantering. 
 

Följande risker finns inom områdena: 
 
- Att det bryter mot avtal om att hålla priser under sekretess inom juridikområdet 

(legal risk). 
- Att det bryter mot interna regler avseende attest (legal risk). 

Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 101   GYF 2021/0469-10.01 
 
Det kommunala aktivitetsansvaret – Läsårsrapport 2020/2021 samt 
återrapportering av handlingsplaner 
 
Information 
Administrativ samordnare för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) Robert Bergkvist, ger 
information om KAA med utgångspunkt från den årliga läsårsrapporten samt 
återrapportering av handlingsplaner. 
 
Läsårsrapport 2020/2021 
I uppdraget som samordnare för KAA ingår bland annat att hålla sig informerad om hur 
de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 
20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i 
gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. I uppdraget ingår 
även att erbjuda individuella åtgärder till de ungdomar som har förutsättningar för 
studier eller praktik. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att 
påbörja eller återuppta en utbildning. Hemkommunen ansvarar för alla aktiviteter som 
inte är knutna till skola. Insatserna ska dokumenteras på lämpligt sätt och ett register ska 
föras över de ungdomar som omfattas av ansvaret. 
 
Rapporten visar att under första halvåret 2021 var det sammanlagt 462 ungdomar 
registrerade i KAA fördelade enligt följande: Borgholm 46, Kalmar 303, Mörbylånga 
54 och Torsås 59. Övervägande orsaken var att ungdomen avbrutit studierna på 
nationellt program, tätt följt av att ungdomen slutfört ett nationellt program med 
studiebevis. 
 
Vid dagens sammanträde visas nuläget för registrerade ungdomar i KAA enligt 
följande: Borgholm 33, Kalmar 191, Mörbylånga 34 och Torsås 28. 
 
Återrapportering av handlingsplaner 
Gymnasieförbundet har tagit fram ett förslag på gemensam handlingsplan med syfte att 
tydliggöra ansvarsfördelningen mellan förbundet och medlemskommunerna samt att 
skapa likvärdighet i kommunernas arbete med ungdomarna. Inför arbetet har förbundet 
tagit hjälp av Skolverket samt haft dialog med kommunerna. Handlingsplanen har 
skickats ut på remiss till medlemskommunerna med svar senast 1 november. 
Gymnasieförbundet önskade även återkoppling om kommunernas egna handlingsplaner, 
organisation och arbetsgång kring KAA. Ingen medlemskommun har inkommit med 
svar. 
 
Överläggning 
Ordförande Dzenita Abaza (S) meddelar att arbetsutskottets uppdrag till 
förbundsdirektören om att bjuda in tjänstepersoner från respektive medlemskommun till 
arbetsutskottets möte har utgått. Detta kommer i stället att hanteras enbart av 
tjänstepersoner.  
 
Samordnaren för KAA kommer inom kort att bjuda in respektive medlemskommun till 
ett enskilt möte för att komma vidare i processen med gemensam handlingsplan för att 
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hitta en gemensam form av samverkan. Ordförande ber förtroendevalda att inkomma 
med namn på beslutsfattande tjänstepersoner i ärendet. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet.  
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§ 102   GYF 2021/0493-02.09 
 
Mentors in Violence Prevention – Information om projektet 
 
Information 
Kurator Therese Ämtvall informerar om projektet Mentors in Violence Prevention 
(MVP). 
 
MVP är en våldsförebyggande metod med syftet att motverka stereotypa könsnormer 
och förebygga mäns och killars våld. Metoden bygger på tre förändringsteorier: 
 
- Förståelse av begreppet våld - både fysiskt, psykiskt, sexualiserat, verbalt. 
- Genus och normer - stereotypa föreställningar och vad som påverkar utifrån 

genusnormer. 
- Åskådarens roll i det förebyggande arbetet - programmet fokuserar på att genom 

attitydförändringar och åskådarperspektivet förhindra de mildare formerna av våld 
och därmed stoppa progressionen av allvarligare former. Våga ingripa. 

 
I skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567) ryms dessa våldsformer i 
begreppen kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Var och en av 
MVP-programmets tre förändringsidéer har koppling till skolans styrdokument. 
 
Satsningen innebär, att med hjälp av organisationen MÄN, utbilda personal som i sin tur 
kan utbilda vidare och på så sätt får skolorna en generell och bred kunskap om MVP 
som kan praktiseras med eleverna. 
 
Lars Kaggskolan och Jenny Nyströmskolan har beviljats medel till projektet från 
Sveriges kommuner och regioner (SKR). Framöver är tanken att MVP:s metod ska 
spridas till samtliga skolor i förbundet.  
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 103   GYF 2021/0305-01.05 
 
Betygsutveckling i fyra ämnen 2017-2021 – Gymnasieförbundet och 
riket 
 
Information 
Kvalitets- och verksamhetsutvecklare Hans Gustavsson redovisar statistik över 
gymnasieförbundets och rikets betygsutveckling i fyra ämnen under åren 2017 till 2021. 
Statistiken utgår från elevernas genomsnittliga betygspoäng från 0 poäng för ett F, till 
20 poäng för ett A. De ämnen som redovisas är engelska, matematik, svenska och 
samhällskunskap.  
 
Statistiken visar en stadig uppgång i genomsnittlig betygspoäng i de inledande kurserna 
i engelska, svenska och samhällskunskap för gymnasieförbundets elever från år 2017 
till 2020. Resultatet i riket under motsvarande period ligger på en någorlunda konstant 
nivå och för 2020 något under gymnasieförbundet. När det gäller matematik så ligger 
gymnasieförbundets resultat under riket och för 2020 betydande under riket och en 
fallande trend.  
 
För samtliga fyra ämnen gäller en kraftig resultatsänkning under 2021. Detta har fått till 
följd en ökning av antalet F-betyg mellan 2020 och 2021 enligt följande: 
 
Engelska från 17 till 76 
Samhällskunskap från 13 till 63 
Svenska från 16 till 107 
Matematik från 89 till 225. 
 
Eleverna erbjuds årligen lovskola, vilken bygger på frivillig basis. På grund av 
utbildningstappet under pandemin kommer skolorna förstärka genom att ge eleverna 
extra stöd och handledning för att de ska nå kunskapsmålen. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet samt ger förbundsdirektören i uppdrag att 
ta fram en åtgärdsplan som bidrar till att eleverna får en ökad måluppfyllelse. 
Direktionen önskar uppföljning i mars 2022. 
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§ 104   GYF 2021/0167-01.04 
 
Budgetprognos efter 10 månader 
 
Information 
Ekonomichef Carina Cerafiani budgetprognos efter 10 månader. 
 
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.  
 
Efter tio månader redovisar Kalmarsunds gymnasieförbund ett operiodiserat resultat på 
plus 100 mkr. Detta resultat innehåller dock medlemsbidrag för 11 månader, 
arbetsgivaravgifter för 8 månader samt så är kostnader för bland andra individuella valet 
och löneskatten operiodiserade. När dessa poster som ska periodiseras har hanterats, 
prognostiseras helårsresultatet för Kalmarsunds gymnasieförbund till plus 4,6 mkr. 
 
Budgetutfallsprognosen för 2021 baseras på det ekonomiska utfallet t o m 2021-10-31. 
Riktpunkten för perioden är ca 83 %. 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. 
 
Efter tio månader prognostiseras alltså helårsresultatet för Kalmarsunds 
gymnasieförbund att uppgå till 4,6 mkr vilket är 4,1 mkr bättre än det budgeterade 
resultatet för året. Prognosen innehåller ett helårsresultat för skolenheterna som 
tillsammans uppgår till plus 1,8 mkr. Gymnasieenheterna enskilt uppvisar en positiv 
helårsprognos om 4 mkr medan verksamheten avseende vuxenutbildning uppvisar ett 
underskott om 2,2 mkr där avvikelsen främst är kopplad till SFI verksamheten i Kalmar. 
 
Övriga större poster som påverkar årets prognostiserade resultat är pensionskostnader 
och interkommunal ersättning. Pensionernas kostnadsprognos ger ett utfall mot budget 
på helår om minus 4,4 mkr. Utfallet beräknas med grund i Skandikons prognos från 
delåret 2021. Viss hänsyn är dock taget till verkligt utfall främst avseende de 
förmånsbestämda pensionerna. Beräkningen från Skandikon är gjord med de nya 
livslängsantaganden enligt RIPS. Budgeten baserades på prognosen från delåret 2020 
och en viss skillnad prognostiseras. Främst är det högre prognos för den 
avgiftsbestämda ålderspensionen samt ökning av kostnaden för försäkringspremien. 
Främsta orsaken är nya anställningar. De högre pensionskostnaderna vägs dock upp av 
ett överskott gentemot budgeten för arbetsgivaravgifter som visar ett plusresultat för år 
2021. 
De interkommunala ersättningarna tillsammans med gemensamma verksamheter 
prognostiserar totalt med ett resultat enligt budget medan restaurang- och 
caféverksamheten kalkylerar med ett överskott om 1 mkr.  
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet.  
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§ 105   GYF 2021/0004-10.01 
 
Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen 
av coronaviruset 
 
Information 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz informerar om följande: 
 
Central skyddskommitté har haft möte om ”Gymnasiedagen” som genomfördes den 
18 november för alla årskurs 9-elever. 
 
En risk- och konsekvensanalys har gjorts centralt för att minimera riskerna för 
smittspridning av coronaviruset. Risk- och konsekvensanalys har även gjorts på 
respektive skola utifrån deras förutsättningar gällande lokaler med mera. 
 
De grundskoleelever som hade distansundervisning på grund av smittspridning, besökte 
inte gymnasieförbundets skolor under gymnasiedagen. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 106   GYF 2021/0500-01.04 
 
Information från förbundsdirektören 
 
Kommunala vuxenutbildningen – Budget 2022 
Förbundsdirektören informerar om styrelsen för vuxenutbildningen i Kalmar kommuns 
årliga budgetmöte. Till mötet bjuds Kalmarsunds gymnasieförbund (KSGYF) in då 
aktörerna har ett gemensamt arbete kring dimensioneringen av utbildningarna och att se 
till att rättighetslagstiftad utbildning säkerställs. Det gäller Kunskapsnavet i Kalmar 
kommun och Axel Weüdelskolan i Kalmarsunds gymnasieförbund. I år är mötet den 
26 november. 
 
Aktörerna har separata budgetförslag som framställs utifrån underlag av respektive 
rektor. Då de båda har separata medlemsbidrag försvårar det arbetet med att enas om en 
gemensam budget.  
 
Nulägesprognosen för 2021 för Axel Weüdelskolan är minus 2,5 mkr vilket aviserades i 
och med budgetförhandling inför 2021. För att behålla dagens nivå för den 
rättighetslagstiftade verksamheten saknas medel om 6,3 mkr inför 2022. Axel 
Weüdelskolan har fått nya lokaler på Västergård vilket ökar kostnaderna för driften 
samtidigt som de har fått minskad ersättning via etableringsavtalet och 
utbildningspliktsavtalet. Kostnaderna har även ökat för SFI sista åren då en fristående 
aktör har etablerat sig i Kalmar. 
 
Förbundsdirektören gör direktionen uppmärksam på texten i avtalet som gäller principer 
för ekonomisk fördelning. Bland annat står det följande: 
 
”Vid den händelse rektorsgruppen inte kan enas om ett gemensamt budgetförslag ska 
styrelsen kunna fatta beslut om att Kunskapsnavet respektive Kalmarsunds 
gymnasieförbund ska tilldelas de ekonomiska resurser som motsvarar de 
verksamhetsområden de ansvarar för.” 
 
Beslut 
Direktionen ger förbundsdirektören i uppdrag att vid varje kommande direktion återrapportera 
ekonomiskt utfall samt hur verksamheten säkerställer lagkrav.  
 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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