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§ 107 
 
Godkännande av dagordning 
 
Beslut 
Dagordningen godkänns med följande tillägg: 
 
- Tillkännagivande av Jämställdhetspriset 2021. 
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§ 108 
 
Presentation av ny ANDTS-coach 
 
Information 
Evelina Juel, ny ANDTS-coach/samordnare i förbundet, presenterar sig och sitt arbete. 
Tjänsten som samordnare är en nyinrättad tjänst i förbundet. 
 
I samordnarens uppdrag ingår att samverka internt och externt i ANDTS-frågor, att vara 
sakkunnig inom förbundet och att ha omvärldsbevakning. Huvuduppgiften är att bedriva 
ANDTS-prevention genom att arbeta fram förbundsövergripande rutiner samt 
implementera dem, ta fram stöd och metodik ut mot elever samt genomföra utbildning i 
ämnet. 
 
Evelina vill arbeta för att ANDTS införs i ordinarie undervisning, att befintliga 
förbundsövergripande rutiner utvecklas, att en förbundsövergripande 
kompetensutvecklingsplan tas fram samt att skolornas ANDTS-coacher ges ett tydligt 
uppdrag hur ANDTS ska integreras i skolornas organisation. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 109   GYF 2021/0496-01.02 
 
Attestplan – Kontroll av ekonomiska transaktioner 2022 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-11-29. 
Attestplan 2022, 2021-11-29. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-07. 
 
I attestplanen för Kalmarsunds gymnasieförbund redovisas befattningar med rätt att 
beslutsattestera eller vara ersättare för dessa. I de fall beslutsattestanten själv är berörd 
av fakturan (egen utbildningskostnad, inköp av telefon m.m.) så ska beslutsattestantens 
överordnade attestera fakturan. På ansvar 101 Förbundsdirektör delegeras denna 
attesträtt till administrativ chef med ekonomichef som ersättare. 
 
Om en ny tjänsteperson under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande 
beslutsattestanterna på samma befattning följer attesträtten med till den nya 
tjänstepersonen utan särskilt beslut. 
 
Vid förändring av organisationsstruktur och ansvarsområden under löpande 
verksamhetsår har förbundsdirektören delegation från direktionen att ändra i attestlistan. 
 
En övergripande regel för beslutsattest finns avseende bokföringsorder (rättelser) i drift, 
investering och balansräkning. Regeln innebär att controller och ekonomiassistenter får 
attestera bokföringsorder med rättelser av fel som kan uppstå vid inrapportering från de 
olika delsystemen till Personec Redovisning och Reskontra och andra uppenbara 
konteringsfel. Regeln gäller även för kontering och attest av de inbetalningar som 
kommer till förbundet. 
 
Attestplanen omfattar även fonder som förvaltas och administreras av Kalmar kommuns 
ekonomikontor. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att godkänna attestplan för 2022, daterad 2021-11-29. 
 
Beslutsexpediering 
Förbundskonferensen 
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§ 110   GYF 2021/0497-01.02 
 
Firmatecknare och övriga behörigheter 2022 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-11-29. 
Förteckning över firmatecknare och övriga behörigheter 2022, 2021-11-29. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-07. 
 
Bakgrund 
Direktionen för Kalmarsunds gymnasieförbund ska inför varje verksamhetsår fastställa 
förteckning över vem/vilka tjänstepersoner som får underteckna vissa handlingar för 
direktionen, så kallad firmatecknare och övriga behörigheter. Förbundskansliet har 
upprättat ett förslag för år 2022, daterat 2020-11-29. 
 
Om en ny tjänsteperson under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande 
beslutsattestanterna/firmatecknarna på samma befattning följer beslutsrätten med till 
den nya tjänstepersonen utan särskilt beslut. 
 
Beslut 
Direktionen godkänner upprättat förslag till firmatecknare och övriga behörigheter, 
daterat 2021-11-29. 
 
Beslutsexpediering 
Förbundskonferensen 
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§ 111   GYF 2021/0472-03.02 
 
Bidrag till fristående gymnasieskolor 2022, samlingsbeslut 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-12-08. 
 
Bakgrund 
Bidraget skall motsvara den budgeterade kostnaden som elevens hemkommun har för 
det nationella program som utbildningen har hänförts till. Bidraget skall bestämmas 
efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den 
egna gymnasieutbildningen, ett schablonbelopp om 3 % skall utgå för administration. 
Bidraget skall lämnas i en omfattning som motsvarar en fullständig gymnasieutbildning, 
det vill säga 2 500 gymnasiepoäng.  
 
Bidraget består av två delar, grundbelopp (undervisning, läroverktyg och utrustning, 
elevvård, administration, moms och lokalkostnader) och tilläggsbelopp (elever med 
behov av särskilt stöd och modersmålsundervisning). Tilläggsbeloppet debiterar de 
fristående gymnasieskolorna separat, Kalmarsunds gymnasieförbund prövar varje 
enskilt fall. 
 
Fordonsprogrammets inriktning transport och logistik, Bygg- och 
anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon, Humanistiska programmet och 
Naturbruksprogrammet med dess olika inriktningar fastställs när den budgeterade 
snittkostnaden är klar inom samverkansområdet.  
 
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Avstämning 
sker den 15 varje månad enligt SKR:s rekommendationer. Fakturan betalas inom 
30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade elever under sommarmånaderna stäms av 
den 15 september. 
 
Beslut 
Direktionen fastställer budgeterade värden för bidragsåret 2022 till enskilda 
skolhuvudmän enligt redovisad tabell. Alla nedanstående punkter är inkl moms. 
− För elev som går på Programinriktat val ges ett extra bidrag med 5 300 kr. 
− För elev som har dispens i engelska ges ett extra bidrag med 5 300 kr vid 

antagningsförfarandet. 
− Elev som går nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) får extra per läsår och 

elev: Individuella idrotter 19 080 kr och Lagidrotter 31 800 kr. 
− Elev som går på ett yrkesintroduktionsprogram genererar bidragsgenomsnittet av de 

nationella yrkesprogrammen förutom de elever som inriktar sig mot 
fordonsprogrammet vilket ger fordonsprogrammets bidrag. 
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Bidragen till enskilda huvudmän är exklusive skolskjutskostnader och eventuella 
assistentkostnader. 

 
 

  

Program Förslag 2022 Lokal kostn Adm moms Exkl moms
Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive 
inriktningen anläggningsfordon 125 820 31 128 3 457 7 122 118 698
Barn- och fritidsprogrammet 99 119 24 522 2 724 5 611 93 508
El- och energiprogrammet 118 831 29 399 3 265 6 726 112 105
Ekonomiprogrammet 84 603 20 931 2 325 4 789 79 814
Estetiska programmet exklusive inriktningen 
musik 110 946 27 448 3 049 6 280 104 666
Estetiska programmet inriktningen musik 138 902 34 365 3 817 7 862 131 040
Fordons- och transportprogrammet exklusive 
inriktningen transport 138 902 34 365 3 817 7 862 131 040
Handels- och administrationsprogrammet 98 491 24 367 2 706 5 575 92 916
Hotell- och turismprogrammet 105 660 26 141 2 903 5 981 99 679
Hantverksprogrammet 120 175 29 732 3 302 6 802 113 373
Naturvetenskapsprogrammet 91 771 22 704 2 522 5 195 86 576
Naturbruksprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 138 006 34 143 3 792 7 812 130 194
Samhällsvetenskapsprogrammet 86 126 21 308 2 367 4 875 81 251
Teknikprogrammet 97 416 24 101 2 677 5 514 91 902
VVS- och fastighetsprogrammet 126 537 31 306 3 477 7 162 119 375
Vård- och omsorgsprogrammet 104 316 25 808 2 866 5 905 98 411

Individuellt alternativ 121 949 30 171 3 351 6 903 115 046
Språkintrodution 126 154 31 211 3 466 7 141 119 013
Yrkesintrodution 109 839 27 175 3 018 6 217 103 622
Yrkesintrodution inriktad mot 
Fordonsprogrammet 137 885 34 113 3 789 7 805 130 080

Gymnasiesärskolan exkl elevassistent 299 815 75 617 8 252 16 504 283 312

Varav
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§ 112   GYF 2021/0473-03.02 
 
Bidrag till fristående gymnasieskola 2022, AMB Education 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-12-08. 
 
Bakgrund 
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från 
gymnasieförbundet. 
 
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag 
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som 
gymnasieförbundets egna enheter. 
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska 
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. 
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till 
en enskild huvudman. 
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. 
 
Tilläggsbidrag 
För elever med extraordinära behov kan tilläggsbidrag sökas. 
 
Redovisning av beräkning 
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som 
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund 
används riksprislistan. 
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett 
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en 
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen 
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022. 
 
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget 
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att 
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s 
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade 
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar om ett bidrag till AMB Education 2022 med:  
138 902 kr per elev för Estetiska programmet inriktning musik. 
 
Beslutsexpediering 
AMB Education 
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§ 113   GYF 2021/0474-03.02 
 
Bidrag till fristående gymnasieskola 2022, Bollerups 
Lantbruksinstitut 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-12-08. 

 
Bakgrund 
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från 
gymnasieförbundet. 
 
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag 
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som 
gymnasieförbundets egna enheter. 
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska 
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. 
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till 
en enskild huvudman. 
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. 
 
Tilläggsbidrag 
För elever med extraordinära behov kan tilläggsbidrag sökas. 
 
Redovisning av beräkning 
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som 
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund 
används riksprislistan. 
 
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett 
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en 
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen 
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022. 
 
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget 
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att 
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s 
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade 
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar om ett bidrag till Bollerups Lantbruksinstitut 2022 med:  
234 996 kr per elev för Naturbruksprogrammet alla inriktningar till dess att belopp för 
år 2022 är framräknat. Justering kommer att ske mot 2022 års belopp som är ett 
medeltal av samverkanskommunernas bidrag för respektive inriktning. 
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Beslutsexpediering 
Bollerups Lantbruksinstitut 
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§ 114   GYF 2021/0475-03.02 
 
Bidrag till fristående gymnasieskola 2022, CIS Kalmar AB 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-12-08. 
 
Bakgrund 
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från 
gymnasieförbundet. 
 
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag 
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som 
gymnasieförbundets egna enheter. 
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska 
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. 
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till 
en enskild huvudman. 
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. 
 
Tilläggsbidrag 
För elever med extraordinära behov kan tilläggsbidrag sökas. 
 
Redovisning av beräkning 
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som 
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund 
används riksprislistan. 
 
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett 
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en 
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen 
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022. 
 
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget 
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att 
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s 
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade 
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar om ett bidrag till CIS Kalmar AB 2022 med:  
84 603 kr per elev för Ekonomiprogrammet. 
91 771 kr per elev för Naturvetenskapsprogrammet. 
86 126 kr per elev för Samhällsvetenskapsprogrammet. 
97 416 kr per elev för Teknikprogrammet. 
126 154 kr per elev för Språkintroduktion. 
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Beslutsexpediering 
CIS Kalmar AB 
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§ 115   GYF 2021/0476-03.02 
 
Bidrag till fristående gymnasieskola 2022, Dag Hammarskjöld 
Gymnasiet 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-12-08. 
 
Bakgrund 
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från 
gymnasieförbundet. 
 
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag 
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som 
gymnasieförbundets egna enheter. 
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska 
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. 
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till 
en enskild huvudman. 
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. 
 
Tilläggsbidrag 
För elever med extraordinära behov kan tilläggsbidrag sökas. 
 
Redovisning av beräkning 
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som 
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund 
används riksprislistan. 
 
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett 
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en 
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen 
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022. 
 
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget 
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att 
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s 
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade 
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar om ett bidrag till Dag Hammarskjöld Gymnasiet 2022 med:  
110 946 kr per elev för Estetiska programmet exklusive inriktningen musik. 
91 771 kr per elev för Naturvetenskapsprogrammet. 
86 126 kr per elev för Samhällsvetenskapsprogrammet. 
126 154 kr per elev för Språkintroduktion. 
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Beslutsexpediering 
Dag Hammarskjöld Gymnasiet 
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§ 116   GYF 2021/0477-03.02 
 
Bidrag till fristående gymnasieskola 2022, DBGY Kronan AB 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-12-08. 
 
Bakgrund 
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från 
gymnasieförbundet. 
 
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag 
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som 
gymnasieförbundets egna enheter. 
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska 
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. 
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till 
en enskild huvudman. 
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. 
 
Tilläggsbidrag 
För elever med extraordinära behov kan tilläggsbidrag sökas. 
 
Redovisning av beräkning 
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som 
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund 
används riksprislistan. 
 
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett 
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en 
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen 
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022. 
 
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget 
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att 
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s 
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade 
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar om ett bidrag till DBGY Kronan AB 2022 med: 
84 603 kr per elev för Ekonomiprogrammet. 
 
Beslutsexpediering 
DBGY Kronan AB 
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§ 117   GYF 2021/0478-03.02 
 
Bidrag till fristående gymnasieskola 2022, Fria Läroverken i Kalmar 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-12-08. 
 
Bakgrund 
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från 
gymnasieförbundet. 
 
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag 
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som 
gymnasieförbundets egna enheter. 
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska 
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. 
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till 
en enskild huvudman. 
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. 
 
Tilläggsbidrag 
För elever med extraordinära behov kan tilläggsbidrag sökas. 
 
Redovisning av beräkning 
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som 
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund 
används riksprislistan. 
 
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett 
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en 
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen 
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022. 
 
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget 
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att 
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s 
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade 
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar om ett bidrag till Fria Läroverken i Kalmar 2022 med:  
99 119 kr per elev för Barn- och fritidsprogrammet. 
118 831 kr per elev för El- och energiprogrammet. 
84 603 kr per elev för Ekonomiprogrammet. 
110 946 kr per elev för Estetiska programmet exklusive inriktningen musik. 
86 126 kr per elev för Samhällsvetenskapsprogrammet. 
97 416 kr per elev för Teknikprogrammet. 
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109 839 kr per elev som går på yrkesintroduktion får ett genomsnitt av de nationella 
yrkesprogrammen. 
 
Beslutsexpediering 
Fria Läroverken i Kalmar 
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§ 118   GYF 2021/0479-03.02 
 
Bidrag till fristående gymnasieskola 2022, Hagströmska gymnasiet 
Falun 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-12-08. 
 
Bakgrund 
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från 
gymnasieförbundet. 
 
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag 
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som 
gymnasieförbundets egna enheter. 
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska 
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. 
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till 
en enskild huvudman. 
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. 
 
Tilläggsbidrag 
För elever med extraordinära behov kan tilläggsbidrag sökas. 
 
Redovisning av beräkning 
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som 
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund 
används riksprislistan. 
 
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett 
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en 
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen 
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022. 
 
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget 
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att 
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s 
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade 
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar om ett bidrag till Hagströmska gymnasiet Falun 2022 med:  
86 126 kr per elev för Samhällsvetenskapsprogrammet. 
 
Beslutsexpediering 
Hagströmska gymnasiet Falun 
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§ 119   GYF 2021/0480-03.02 
 
Bidrag till fristående gymnasieskola 2022, Hushållningssällskapet 
Kalmar-Kronoberg-Blekinge 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-12-08. 
 
Bakgrund 
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från 
gymnasieförbundet. 
 
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag 
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som 
gymnasieförbundets egna enheter. 
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska 
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. 
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till 
en enskild huvudman. 
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. 
 
Tilläggsbidrag 
För elever med extraordinära behov kan tilläggsbidrag sökas. 
 
Redovisning av beräkning 
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som 
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund 
används riksprislistan. 
 
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett 
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en 
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen 
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022. 
 
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget 
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att 
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s 
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade 
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar om ett bidrag till Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-
Blekinge 2022 med: 
234 996 kr per elev för Naturbruksprogrammet alla inriktningar till dess att belopp för 
år 2022 är framräknat. Justering kommer att ske mot 2022 års belopp som är ett 
medeltal av samverkanskommunernas bidrag för respektive inriktning. 
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Beslutsexpediering 
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge 
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§ 120    GYF 2021/0481-03.02 
 
Bidrag till fristående gymnasieskola 2022, KLARA Teoretiska 
Gymnasium Karlstad 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-12-08. 
 
Bakgrund 
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från 
gymnasieförbundet. 
 
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag 
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som 
gymnasieförbundets egna enheter. 
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska 
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. 
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till 
en enskild huvudman. 
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. 
 
Tilläggsbidrag 
För elever med extraordinära behov kan tilläggsbidrag sökas. 
 
Redovisning av beräkning 
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som 
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund 
används riksprislistan. 
 
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett 
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en 
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen 
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022. 
 
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget 
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att 
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s 
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade 
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar om ett bidrag till KLARA Teoretiska Gymnasium Karlstad 2022 
med:  
97 416 kr per elev för Teknikprogrammet. 
 
Beslutsexpediering 
KLARA Teoretiska Gymnasium Karlstad 
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§ 121   GYF 2021/0482-03.02 
 
Bidrag till fristående gymnasieskola 2022, LBS kreativa Gymnasiet i 
Växjö AB 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-12-08. 
 
Bakgrund 
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från 
gymnasieförbundet. 
 
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag 
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som 
gymnasieförbundets egna enheter. 
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska 
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. 
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till 
en enskild huvudman. 
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. 
 
Tilläggsbidrag 
För elever med extraordinära behov kan tilläggsbidrag sökas. 
 
Redovisning av beräkning 
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som 
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund 
används riksprislistan. 
 
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett 
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en 
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen 
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022. 
 
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget 
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att 
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s 
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade 
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar om ett bidrag till LBS kreativa Gymnasiet i Växjö AB 2022 med:  
110 946 kr per elev för Estetiska programmet exklusive inriktningen musik. 
 
Beslutsexpediering 
LBS kreativa Gymnasiet i Växjö AB 
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§ 122   GYF 2021/0483-03.02 
 
Bidrag till fristående gymnasieskola 2022, Praktiska Kalmar 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-12-08. 
 
Bakgrund 
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från 
gymnasieförbundet. 
 
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag 
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som 
gymnasieförbundets egna enheter. 
 
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska 
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. 
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till 
en enskild huvudman. 
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. 
 
Tilläggsbidrag 
För elever med extraordinära behov kan tilläggsbidrag sökas. 
 
Redovisning av beräkning 
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som 
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund 
används riksprislistan. 
 
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett 
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en 
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen 
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022. 
 
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget 
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att 
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s 
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade 
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar om ett bidrag till Praktiska Kalmar 2022 med:  
125 820 kr per elev för Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive 
 inriktningen anläggningsfordon. 
99 119 kr per elev för Barn- och fritidsprogrammet. 
118 831 kr per elev för El- och energiprogrammet. 
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138 902 kr per elev för Fordon- och transportprogrammet exklusive 
 inriktningen transport. 
98 491 kr per elev för Handels- och administrationsprogrammet. 
104 316 kr per elev för Vård- och omsorgsprogrammet. 
97 416 kr per elev för Teknikprogrammet. 
109 839 kr per elev som går på yrkesintroduktion får ett genomsnitt av de nationella 
yrkesprogrammen. 
137 885 kr per elev som går på yrkesintroduktion inriktade mot Fordonsprogrammet får 
dess elevpeng. 
Skolverkets fastställda bidrag per elev för Sjöfartsutbildning. 
 
Beslutsexpediering 
Praktiska Kalmar 
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§ 123   GYF 2021/0484-03.02 
 
Bidrag till fristående gymnasieskola 2022, Humeq Education AB 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-12-08. 
 
Bakgrund 
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från 
gymnasieförbundet. 
 
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag 
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som 
gymnasieförbundets egna enheter. 
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska 
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. 
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till 
en enskild huvudman. 
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. 
 
Tilläggsbidrag 
För elever med extraordinära behov kan tilläggsbidrag sökas. 
 
Redovisning av beräkning 
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som 
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund 
används riksprislistan. 
 
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett 
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en 
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen 
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022. 
 
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget 
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att 
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s 
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade 
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar om ett bidrag till Humeq Education AB 2022 med:  
234 996 kr per elev för Naturbruksprogrammet alla inriktningar till dess att belopp för 
år 2022 är framräknat. Justering kommer att ske mot 2022 års belopp som är ett 
medeltal av samverkanskommunernas bidrag för respektive inriktning. 
 
Beslutsexpediering 
Humeq Education AB 
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§ 124   GYF 2021/0485-03.02 
 
Bidrag till fristående gymnasieskola 2022, RyssbyGymnasiet 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-12-08. 
 
Bakgrund 
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från 
gymnasieförbundet. 
 
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag 
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som 
gymnasieförbundets egna enheter. 
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska 
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. 
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till 
en enskild huvudman. 
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. 
 
Tilläggsbidrag 
För elever med extraordinära behov kan tilläggsbidrag sökas. 
 
Redovisning av beräkning 
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som 
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund 
används riksprislistan. 
 
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett 
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en 
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen 
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022. 
 
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget 
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att 
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s 
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade 
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar om ett bidrag till RyssbyGymnasiet 2022 med:  
234 996 kr per elev för Naturbruksprogrammet alla inriktningar till dess att belopp för 
år 2022 är framräknat. Justering kommer att ske mot 2022 års belopp som är ett 
medeltal av samverkanskommunernas bidrag för respektive inriktning. 
 
Beslutsexpediering 
RyssbyGymnasiet 
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§ 125   GYF 2021/0486-03.02 
 
Bidrag till fristående gymnasieskola 2022, Segragymnasiet Klippan 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-12-08. 
 
Bakgrund 
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från 
gymnasieförbundet. 
 
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag 
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som 
gymnasieförbundets egna enheter. 
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska 
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. 
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till 
en enskild huvudman. 
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. 
 
Tilläggsbidrag 
För elever med extraordinära behov kan tilläggsbidrag sökas. 
 
Redovisning av beräkning 
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som 
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund 
används riksprislistan. 
 
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett 
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en 
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen 
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022. 
 
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget 
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att 
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s 
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade 
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar om ett bidrag till Segragymnasiet Klippan 2022 med:  
234 996 kr per elev för Naturbruksprogrammet alla inriktningar till dess att belopp för 
år 2022 är framräknat. Justering kommer att ske mot 2022 års belopp som är ett 
medeltal av samverkanskommunernas bidrag för respektive inriktning. 
 
Beslutsexpediering 
Segragymnasiet Klippan 
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§ 126   GYF 2021/0487-03.02 
 
Bidrag till fristående gymnasieskola 2022, Skanskaskolan i Växjö AB 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-12-08. 
 
Bakgrund 
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från 
gymnasieförbundet. 
 
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag 
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som 
gymnasieförbundets egna enheter. 
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska 
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. 
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till 
en enskild huvudman. 
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. 
 
Tilläggsbidrag 
För elever med extraordinära behov kan tilläggsbidrag sökas. 
 
Redovisning av beräkning 
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som 
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund 
används riksprislistan. 
 
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett 
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en 
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen 
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022. 
 
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget 
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att 
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s 
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade 
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar om ett bidrag till Skanskaskolan i Växjö AB 2022 med: 
97 416 kr per elev för Teknikprogrammet.  
 
Beslutsexpediering 
Skanskaskolan i Växjö AB 
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§ 127   GYF 2021/0488-03.02 
 
Bidrag till fristående gymnasieskola 2022, Sveriges Ridgymnasium 
Varberg 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-12-08. 
 
Bakgrund 
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från 
gymnasieförbundet. 
 
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag 
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som 
gymnasieförbundets egna enheter. 
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska 
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. 
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till 
en enskild huvudman. 
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. 
 
Tilläggsbidrag 
För elever med extraordinära behov kan tilläggsbidrag sökas. 
 
Redovisning av beräkning 
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som 
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund 
används riksprislistan. 
 
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett 
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en 
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen 
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022. 
 
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget 
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att 
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s 
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade 
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar om ett bidrag till Sveriges Ridgymnasium Varberg 2022 med:  
234 996 kr per elev för Naturbruksprogrammet till dess att belopp för år 2022 är 
framräknat. 
 
Justering kommer att ske mot 2022 års belopp som är ett medeltal av  
samverkanskommunernas bidrag för respektive inriktning. 
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Beslutsexpediering 
Sveriges Ridgymnasium Varberg 
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§ 128   GYF 2021/0489-03.02 
 
Bidrag till fristående gymnasieskola 2022, SYAB 
Transportgymnasium 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-12-08. 
 
Bakgrund 
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från 
gymnasieförbundet. 
 
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag 
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som 
gymnasieförbundets egna enheter. 
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska 
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. 
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till 
en enskild huvudman. 
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. 
 
Tilläggsbidrag 
För elever med extraordinära behov kan tilläggsbidrag sökas. 
 
Redovisning av beräkning 
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som 
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund 
används riksprislistan. 
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett 
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en 
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen 
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022. 
 
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget 
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att 
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s 
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade 
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar om ett bidrag till SYAB Transportgymnasium 2022 med:  
181 508 kr per elev för Fordons- och transportprogrammet, inriktning Transport till dess 
att belopp för år 2022 är framräknat. Justering kommer att ske mot 2022 års belopp som 
är ett medeltal av samverkanskommunernas bidrag. 
 
Beslutsexpediering 
SYAB Transportgymnasium 
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§ 129   GYF 2020/0444-01.05 
 
Rapport för intern kontroll 2021, ekonomifunktionen 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-11-30. 
Rapport för intern kontroll 2021, ekonomifunktionen, 2021-10-22. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-07. 
 
Bakgrund 
Enligt direktionens beslut den 28 oktober 2016 ska förbundet varje år upprätta en 
särskild kontrollplan för innevarande års uppföljning/granskning av den interna 
kontrollen. Resultatet av denna samt bedömning av riskhanteringen ska rapporteras till 
direktionen. 
 
Direktionen beslutade den 16 december 2020 om kontrollpunkter inom följande 
områden: 
 
− Representation 
− Beslutsattest 
− Firmateckning 
− Hantering riskvaror, rutin och dokumentation 
 
Rapport 2021 
Rapporten påvisar att gymnasieförbundets rutiner i de områden 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 beslutar att godkänna rapporten för uppföljning och åtgärder, upprättad  
2021-10-22, avseende den interna kontrollplanen för år 2021. 
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§ 130   GYF 2021/0442-01.05 
 
Ny kontrollplan 2022 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-11-30. 
Interna kontrollpunkter 2022, ekonomifunktionen, 2021-10-22. 
Konsekvensanalys – beskrivning av interna kontrollpunkter 2022, 2021-10-18. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-07. 
 
Ny kontrollplan 2022 
Enligt förbundsstyrelsens beslut den 28 oktober 2016 ska förbundet, senast i december, 
varje år upprätta en särskild kontrollplan för kommande års uppföljning/granskning av 
den interna kontrollen. Resultatet av denna samt bedömning av riskhanteringen ska 
rapporteras till styrelsen senast i samband med upprättandet av årsredovisningen. 
Utifrån konstaterade risker med relativa höga risktal inom ekonomifunktionen har ett 
antal kontrollpunkter med konsekvensanalys tagits fram i syfte att kontrollera hur pass 
utsatt förbundet är inom respektive område.  
 
Under 2022 kommer följande områden kontrolleras: 
- Sekretessklassade fakturor 
- Manuella utbetalningar 
 
De olika kontrollområdenas risker, kontrollmoment samt metoder, frekvens och 
ansvarig utförare av kontrollen framgår av dokumentet ”Interna kontrollpunkter 2022, 
ekonomifunktionen” upprättat 2021-10-22. En konsekvensanalys som beskriver 
framtagna kontrollpunkter har tagits fram, upprättad 2021-10-18. 
 
Ekonomisk konsekvens 
Kontrollpunkterna är prioriterade och kommer att hanteras inom befintlig 
personalstyrkas arbetsuppgifter. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att anta interna kontrollpunkter för ekonomifunktionen år 2022, 
upprättade 2021-10-22. 
 
 
 

  



KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Direktionen Sammanträdesdatum  Sida  
 2021-12-16 34 
  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
  

§ 131   GYF 2021/0038-01.01 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsjournaler, december månad 2021. 
 
Rektor, Axel Weüdelskolan 
6:8 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal,  

3 beslut. 
 
Planerare, Gymnasiesärskolan 
6:8 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal,  

5 beslut. 
 
Rektor, Gymnasiesärskolan 
6:8 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal,  

2 beslut. 
 
Rektor, Jenny Nyströmskolan 
6:8 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal,  

5 beslut. 
 
Rektor, Lars Kaggskolan 
1:39 Återantagning av elev som slutat i gymnasieskolan innan eleven har slutfört  

utbildningen, 2 beslut. 
5:4 Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen för direktupphandling 

enligt LOU, 1 beslut. 
 
Rektor, Stagneliusskolan 
1:37 Antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen samt inträdesprov,  

1 beslut. 
 
Rektor, Ölands utbildningscenter 
3:4 Mottagande och antagande av elev till vuxenutbildningen på gymnasial nivå, 

126 antagna under perioden. 
3:7 Mottagande till SFI, 1 mottagen under perioden. 
6:8 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal,  

2 beslut. 
 
Förbundsdirektör 
5:5 Ingå avtal som ej rör lokaler och som överstiger gränsen för direktupphandling 

enligt LOU, 1 beslut. 
5:26 Beslut att ingå samverkansavtal, 1 beslut. 
 
Kostchef 
6:8 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal,  

2 beslut. 
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Antagningshandläggare 
1:3 Meddela hemkommunen om elev börjar eller slutar i annan kommun, 1 st. 
 
Beslut 
Direktionen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
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§ 132 
 
Anmälningsärenden 
 
1. Protokoll från centrala samverkansgruppen 2021-11-17. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen om anmälningsärenden till protokollet. 
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§ 133   GYF 2021/0355-10.06 
 
Lärlingsutbildning på restaurang- och livsmedelsprogrammet, 
inriktning bageri och konditori 
 
Information 
Rektor vid Jenny Nyströmskolan, Marie Wolke, informerar om följande: 
 
Restaurang- och livsmedelsprogrammets inriktning kök och servering är lärlingsförlagd 
från årskurs 3 medan inriktningen bageri och konditori är skolförlagd. För att skapa en 
likvärdighet inom programmet krävs enligt rektor att även bageri och konditori ändras 
till lärling. Då får alla elever och lärare på restaurang och livsmedelsprogrammet samma 
förutsättningar. Det blir även en besparing på 300 tkr. Vid elevernas intresseval den 
6 december var det bara 5 av 27 elever som angav att de vill gå inriktningen bageri och 
konditori, vilket gör att det blir högre kostnader med så små grupper. 
 
Fördelar med lärlingsförlagd utbildning är bland annat: 
 
- Att eleven får rutin, praktisk erfarenhet och lär sig de tekniker, metoder och system 

som används ute på arbetsplatserna idag. 
 

- Att eleven kommer att vara både på skolan och en arbetsplats innebär att eleven både 
får en yrkesexamen från gymnasieskolan och kontakter inom arbetslivet. 
Lärlingsutbildningen ger en unik möjlighet till anställning direkt efter gymnasiet, 
eller möjlighet att gå direkt till högskola genom de individuella val eleven gör under 
utbildningen. 

 
Lärlingsutbildning är inte ett eget program utan ett annat sätt att läsa ett yrkesprogram. 
Utbildningen har samma innehåll och examensmål som den skolförlagda varianten. 
Eleven får samma kunskaper som de elever som läser yrkesprogrammet i skolan.  
 
Som gymnasielärling har eleven sin hemvist på Jenny Nyströmskolan i en klass där alla 
är lärlingar och läser de gymnasiegemensamma ämnena tillsammans. Det mesta av 
yrkesutbildningen i åk 3 görs på arbetsplatsen. Yrkeslärare har nära kontakt med 
handledare på arbetsplatsen och tillsammans med eleven utformas utbildningen på bästa 
sätt. Statistik från Skolverket visar att det är lättare att få arbete efter examen från ett 
lärlingsprogram. 
 
Överläggning 
Ordförande Dzenita Abaza (S) uppmanar förbundets kontaktpolitiker att besöka 
programmet innan beslut tas i frågan. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 134   GYF 2021/0500-01.04 
 
Kommunala vuxenutbildningen – Budgetförutsättningar 2022 
 
Information 
Rektor vid Axel Weüdelskolan, Richard Berkeby, ger en nulägesanalys samt informerar 
om budgetförutsättningar för 2022. 
 
Nulägesprognosen för 2021 är minus 2,5 mkr vilket aviserades inför budgetförhandling 
2021. Tack vare ett gediget systematiskt kvalitetsarbete där skolledningen målmedvetet 
arbetat med effektivisering av resursnyttjandet, kan skolan fortsatt redovisa en hög 
måluppfyllelse i delårsbokslutet 2021. 
 
För att behålla dagens nivå kommer det att saknas medel om 6,3 mkr inför 2022. Detta 
beror bland annat på löneökningar, nya lokaler i Västergård samt minskad ersättning via 
etableringsavtalet och utbildningspliktsavtalet. Fristående huvudman för SFI finns i 
Kalmar vilket medför ökade kostnader för förbundet. 
 
Axel Weüdelskolan bedriver idag en verksamhet som innebär: 
 
− Gymnasial verksamhet - vissa kursstarter ställs in eller blir inte sökbara eftersom 

skolan inte har ekonomi för att bemanna. 
− Grundläggande verksamhet, delkurs 1 - behov av förberedande kurs är påtaglig. 

Uppskattat behov av 1,0 tjänst. Cirka 25-30 stycken individer i dagsläget.  
− Svenska för invandrare - klarar dagens flöde precis. Kö-situationen varierar dag till 

dag, inga bestående köer. Dock har det uppstått kö på studieväg 1 gällande 
”fortsättare” som varit i annan aktivitet som nu avslutas. 

− Särskild utbildning för vuxna - inga lagöverträdelser. 
− Prövningar - säger i dagsläget nej till elever utanför medlemskommunerna. 
− Interkommunala elever - elever som vill gå klart sina kurser i Kalmar och som har 

startat sin utbildning i annan kommun i Sverige men flyttat hit. De har rätt till detta 
men skolan saknar resurser för detta. 

 
Inför oktober månads budgetmöte med Kunskapsnavet har flera åtgärder genomförts 
vilket har resulterat i besparingar om 1,1 mkr. Dessa är: 
 
− kombinationsutbildningar till Kunskapsnavet med delvis redan budgeterad personal, 
− justering av budget för YH-utbildning (yrkeshögskola), 
− mindre justeringar på grund av ledigheter, 
− minskning av personal inom vård- och omsorgsutbildningen. 
 
För att behålla kvaliteten och behålla samma verksamhet som idag, återstår att hantera 
5,2 mkr inför 2022 års budget. 
 
Rektor Richard Berkeby redogör för olika scenarier för att få en budget i balans 2022. 
 
Ärendet återkommer i direktionen. 
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Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet.  
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§ 135   GYF 2021/0004-10.01 
 
Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen 
av coronaviruset 
 
Information 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz informerar om Folkhälsomyndighetens nya råd och 
rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19. Folkhälsomyndigheten har 
tagit fram åtgärder i tre steg. 
 
Steg 1 – Gäller fr o m 8 december 
Särskilda rekommendationer för ovaccinerade, stanna hemma och testa dig vid symtom 
– även om du är vaccinerad, råd för resenärer, vaccinationsbevis för allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar. 
 
Vidare gäller att hemarbete ska möjliggöras av arbetsgivare, lärosäten ska ha fortsatt 
undervisning på plats men undvika större samlingar, vuxna bör hålla avstånd i offentliga 
miljöer, serveringsställen ska undvika trängsel, munskydd i kollektivtrafiken i 
rusningstrafik. 
 
Förbundsdirektören informerar även om steg 2 och steg 3 som kan komma att gälla om 
smittspridningen ökar ytterligare och vården får en ökad vårdbelastning. 
 
Det finns i nuläget inga indikationer på smittspridning i gymnasieförbundets skolor. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 136   GYF 2021/0525-01.04 
 
Ekonomisk redovisning av corona år 2021 
 
Information 
Ekonomichef Carina Cerafiani redovisar kostnader och intäkter för hur corona har 
påverkat ekonomin under år 2021 enligt följande: 
 
- Lunchbidrag och matlådor till elever 1 928 757:- 
- Bidrag till friskolor (statsbidrag) 475 534:- 
- Personalkostnader (lärarassistenter, vikarier)  1 069 620:- 
- Städning och material (extra städning, munskydd m m) 429 637:- 
- Presentkort till anställda  1 099 500:- 
- Marknadsföring (affischer etc) och 

säkerhet (vakter vid skolavslutning)  227 432:- 
- Intäkter (statsbidrag) -3 993 688:- 
 
Totalt en nettokostnad om minus 1,2 mkr. 
 
Redovisningen gäller från 1 januari till 30 november 2021. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 137 
 
Information från förbundsdirektören 
 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz informerar om ämnesbetygsreformen enligt 
följande: 
 
Skolverket har fått i uppdrag att förbereda ett införande av ämnesbetyg. Det gäller alla 
ämnesplaner för alla skolformer inom gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå.  
Regeringen har föreslagit att införandet ska ske 1 juli 2025 och att de första eleverna 
som ges ämnesbetyg påbörjar sina studier i det nya systemet hösten 2025. Skolverkets 
arbete sker tillsammans med skolor, lärosäten och branschorganisationer. När förslagen 
är klara skickas de ut på remiss, första remissrundan 2022 och andra 2023. 
 
Utbildningarna kommer att bli ämnesutformade, i stället för kursutformade som i dag. 
Med ett ämnesutformat system kommer undervisningen i många ämnen att pågå under 
en längre sammanhållen period innan en elev får sitt slutliga betyg, till skillnad från 
dagens kursutformade system där eleven får ett betyg efter varje kurs. Syftet med 
ämnesbetygsreformen är bland annat att betygen ska spegla faktiska kunskaper, att 
stödja ett fördjupat lärande och motivera elever att genomföra utbildningen. 
 
För komvux på gymnasial nivå samt för komvux som särskild utbildning på gymnasial 
nivå kommer det, även fortsättningsvis, att vara möjligt att inom ett ämne läsa en eller 
flera nivåer. 
 
En övergång till ämnesbetyg kräver att Skolverket ser över ämnesplanerna men också 
examensmål, programmål och programstrukturer.  
 
Förbundsdirektören informerar vidare om Skolverkets planering och dimensionering av 
gymnasieutbildningen.  
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 138   GYF 2021/0461-10.01 
 
Tillkännagivande av Jämställdhetspriset 2021 
 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz informerar om att Jämställdhetspriset för 2021 har 
delats ut. I år delades priset om 15 000 kronor mellan fyra lärare: 
 
Helena Svedrin, Ölands utbildningscenter 
Filip Elmersson, Stagneliusskolan 
Max Polteg, Jenny Nyströmskolan 
Annelie Arvidson, Stagneliusskolan. 
 
Pristagarna uppvaktades med blommor, prischeck och diplom. 
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