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§ 23   GYF 2020/0412-10.15 
 
Information om gymnasieantagningen och antal sökande inför 
preliminärantagningen till nationella program läsåret 2021/2022 
 
Information 
Verksamhetsområdeschef Stefan Regebro informerar om gymnasieantagningen samt 
redovisar sökandestatistik för förbundets utbildningar inför preliminärantagningen till 
nationella program 2021/2022 med tjänstemännens förslag till förändringar. 
Preliminärantagningen baseras på elevernas höstterminsbetyg. Följande nämns särskilt: 
 
Lars Kaggskolan 
Skolan har som helhet hög fyllnadsgrad. Bygg- och anläggningsprogrammet har något 
högre söktryck i år medan el- och energiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet samt 
VVS-programmet har något lägre. Övriga program har ungefär samma söktryck som 
tidigare år. Samtliga program föreslås behålla nuvarande organisation. 
 
Stagneliusskolan 
Skolan har som helhet något lägre fyllnadsgrad jämfört med tidigare år. Positivt är att 
handel- och administrationsprogrammet har högt söktryck i år. Ekonomi- och 
samhällsprogrammet har något lägre. Samtliga program föreslås behålla nuvarande 
organisation. 
 
Prognosen för AST-enheten (elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd) är 
15-18 platser. 
 
Jenny Nyströmskolan 
Flertalet av skolans program har en sökbild som inte fyller sin organisation. Till hotell- 
och turismprogrammet är antalet förstahandssökande få och förbundskansliet föreslår 
därför att programmet läggs vilande inför hösten 2021. Få förstahandssökande är det 
även till det nytillkomna ekonomiprogrammet men här vill förbundskansliet avvakta 
med ställningstagande om förbundet ska föreslå att programmet läggs vilande eller inte. 
 
Positivt är att antal sökande till naturvetenskapsprogrammet och inriktningen bild på det 
estetiska programmet är förhållandevist högt i jämförelse med tidigare år. Tyvärr 
redovisar estetiska programmet som helhet en lägre fyllnadsgrad än normalt.  
 
Vård- och omsorgsprogrammet har för året en normal sökbild med den skillnaden att 
fler än normalt vid denna tidpunkt är obehöriga. 
 
Minskad organisation föreslås för estetiska programmets inriktningar dans, media samt 
teater, beroende på mindre söktryck.  
 
Gymnasiesärskolan 
Elevantalet ökar varje år. Prognos för 2021 är 25 elever. 
 
Introduktionsprogrammen 
Prognos för 2021 är 220 elever. Ingen förändring av organisationen föreslås för 
närvarande. 



KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Direktionen Sammanträdesdatum  Sida  
 2021-03-25 3 
  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
  

 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 24   GYF 2021/0105-10.15 
 
Ingen start av hotell- och turismprogrammet samt vidare utredning 
för eventuell start av ekonomiprogrammet vid Jenny Nyströmskolan 
läsåret 2021/2022 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-03-25. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-16. 
 
Bakgrund 
Hotell- och turismprogrammet inom Kalmarsund gymnasieförbund har i takt med 
minskat elevantal genomfört en rad kostymanpassningar genom åren. Inför läsåret 
2020/2021 beslutade direktionen om ett så kallat nollintag då antalet sökande elever var 
för få. Inför läsåret 2021/2022 är det endast fyra behöriga förstahandssökande och 
förbundskansliets förslag är att ingen antagning sker i år heller. 
 
En eventuell start av ekonomiprogrammet vid Jenny Nyströmskolan behöver utredas 
vidare med utgångspunkt från parametrar som antalet sökande elever i första och andra 
hand. Genom antagningssimuleringar har förbundet kunnat konstatera att ytterligare 
elever kan bli aktuella att antas via deras andrahandsval. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Hotell- och turismprogrammet har under flera år haft ett minskat elevunderlag. I takt 
med detta har kostymanpassningar genomförts. Nuvarande söksiffror till kommande 
läsår visar på ytterligare minskat intresse med enbart fyra sökande. I dagsläget bedöms 
inga ytterligare besparingar genomförbara vilket innebär att det ur ett ekonomiskt 
perspektiv föreslås att ingen antagning sker till programmet. 
 
Utifrån antagningssimuleringar har det konstaterats att 21 elever kan komma erbjudas 
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. Dessa ekonomikalkyler är dock oerhört svårt att 
beräkna då programmet skulle få en positiv ekonomisk utveckling om fler söker till 
programmet i kommande årskurs 1 och 2. 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 ca -1 mkr. Viktigt att belysa är dock att en simulering skulle ge ett positiv 
ekonomiskt resultat på helheten för Jenny Nyströmskolan. 
 
Genom att inte erbjuda ekonomiprogrammet vid Jenny Nyströmskolan riskerar 
förbundet att tappa elever till andra kommuner och aktörer vilket motsvarar ca 500 tkr.  
 
Beslut 
Direktionen beslutar att inte starta hotell- och turismprogrammet vid Jenny 
Nyströmskolan läsåret 2021/2022. 
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Direktionen beslutar att bordlägga ärendet gällande eventuell start av 
ekonomiprogrammet vid Jenny Nyströmskolan. 
 
Beslutsexpediering 
Antagningshandläggare 
Studie- och yrkesvägledare på grundskolorna 
Rektorer för programmen 
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§ 25   GYF 2021/0102-03.02 
 
Fastställande av inackorderingstillägg läsåret 2021/2022 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2021-03-10. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-16. 
 
Bakgrund 
Enligt skollagens 15 kapitel, § 32 ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever 
i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av 
skolgången. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. 
Inackorderingstilläggets storlek är kopplat till prisbasbeloppet som uppdateras årligen. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att anta följande regler för inackorderingstillägg: 
 
- Inackorderingstillägg beviljas enligt Skollagen 15:e kap § 32. 

 
- Inackorderingstillägg beviljas för elever i gymnasieskola, komvux på gymnasienivå 

och påbyggnadsutbildning till och med vårterminen (första kalenderhalvåret) det år 
eleven fyller 20 år. 
 

- För att tillägget ska beviljas måste restiden mellan folkbokföringsorten och skolan 
vara minst tre timmar/dag.  
 

- Avståndet (restiden) räknas mellan folkbokföringsadressen och skolan. Om det i 
utbildningen utgår praktik utanför skolan jämställs praktikplatsen med skolan. 
 

- Finns det sociala skäl för inackorderingstillägg ska ett intyg från sociala myndigheter 
eller skolkurator bifogas som styrker dessa skäl. 
 

- Om vårdnadshavarna flyttar till någon av medlemskommunerna kan eleven beviljas 
inackorderingstillägg för att avsluta sina pågående studier på studieorten.  
 

- Inackorderingstillägg kan beviljas om elevens vårdnadshavare vistas utomlands och 
eleven bor kvar i Sverige.  
 

- Eleven kan inte ha terminskort om hen har beviljats inackorderingstillägg. 

Direktionen beslutar följande nivåer för inackorderingstillägg från och med 2021-09-01: 

Antal km Belopp lå 21/22 Del av basbelopp 
0-84 1 856 25,65 
85-139 2 003 23,77 
140-259 2 136 22,28 
260-520 2 263 21,03 
Över 521 2 391 19,91 
 
Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kronor (år 2020 47 300 kronor). 
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§ 26   GYF 2021/0038-01.01 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsjournaler, mars 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, 30 beslut. 
 
Rektor, Gymnasiesärskolan 
2:18 Antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen samt inträdesprov, 

1 beslut. 
 
Rektor, Lars Kaggskolan 
1:15 Besluta om att minska omfattningen (heltidsstudier) på introduktionsprogram, 

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

1 beslut. 
1:42 Beslut om fjärr- och distansundervisning för enskild lärare, 6 st med symtom, 

1 st tillhör riskgrupp. 
4:2 Ansvar och åtgärder mot kränkande behandling av elev, 1 beslut. 
 
Rektor, Stagneliusskolan 
1:37 Antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen samt inträdesprov, 

1 beslut. 
1:44 Beslut om att fjärr- och distansundervisning på gruppnivå får tillämpas om 

trängsel uppstår i skolan, enligt sammanställning. 

Rektor, Ölands utbildningscenter 
3:2 Beslut om att utbildning på kursen ska upphöra om elev inom Vux, Lärvux, SFI  

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

nivå, 129 antagna. 
 
Arbetsutskottet 
4:1 Avstängning av elev, 1 beslut. 
 
Förbundsdirektör 
5:5 Ingå avtal som ej rör lokaler och som överstiger gränsen för direktupphandling 

enligt LOU, 1 beslut 
5:16 Beloppsnivå för interkommunala ersättningar till andra huvudmän, 1 beslut. 
5:28 Beslut om nya gallringsfrister i förbundets dokumenthanteringsplan, 1 beslut. 
 
Verksamhetsområdeschef 
5:4 Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen för direktupphandling 

enligt LOU, 1 beslut. 
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Ekonomichef 
5:25 Omprövning av beslut, 8 st. 
 
Ekonomiassistent vid förbundskansliet 
1:6 Besluta om inackorderingstillägg - gymnasiet, 1 beslut. 
 
Beslut 
Direktionen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
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§ 27 
 
Anmälningsärenden 
 
1. Beslut från Torsås kommunfullmäktige § 25 – Godkännande av 

gymnasieförbundets delårsbokslut 2020. GYF 2020/0408-03.04. 
 

2. Beslut från Mörbylånga kommunfullmäktige § 34 – Avsägelse av samtliga politiska 
uppdrag, Eva Traore Dahlberg (MP). GYF 2021/0115-02.12. 
 

3. Skolinspektionens beslut om att överlämna anmälan mot Axel Weüdelskolan till 
Kalmarsunds gymnasieförbund för utredning och eventuella åtgärder. 
3a) Beslut från Skolinspektionen 
3b) Rektors redogörelse över händelseförloppet 
 

4. Beslut från Mörbylånga kommunstyrelsen § 57 – Fördelning av statsbidraget 
”Skolmiljarden”. GYF 2021/0090-03.02. 

5. Protokoll från centrala samverkansgruppen 2021-01-20. 

6. Protokoll från centrala samverkansgruppen 2021-02-17. 

7. Protokoll från centrala skyddskommittén 2021-02-10. 

Beslut 
Direktionen tar informationen om anmälningsärenden till protokollet. 
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§ 28   GYF 2021/0096-02.10 
 
Remiss från Skolinspektionen om Thorengruppens ansökan om 
nyetablering av gymnasieskola; Thoren Business School Kalmar 
 
Information 
Ekonomichef Carina Cerafiani redovisar Thorengruppens ansökan om nyetablering av 
gymnasieskola; Thoren Business School Kalmar. Ansökan har inkommit till 
Skolinspektionen och förbundet ges nu möjlighet att yttra sig. 
 
Ansökan avser ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och 
naturvetenskapsprogrammet med sammanlagt 68 platser. Fullt utbyggt omfattas 
ansökan av 204 platser. 
 
Etableringen kommer att medföra negativa ekonomiska, organisatoriska och 
pedagogiska konsekvenser för Kalmarsunds gymnasieförbund och skulle inte tillföra 
något nytt till utbildningsutbudet i regionen. 
 
Förbundskansliet kommer att utarbeta ett förslag till yttrande. Ärendet återkommer för 
beslut i direktionen 2021-04-22.  
 
Remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2021-05-07. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 29   GYF 2021/0121-10.06 
 
Uppföljning av värdegrundsarbetet 
 
Information 
Direktionen följer årligen upp elevkårernas värdegrundsarbete, utifrån förbundets policy 
och rutiner, genom att bjuda in elevkårerna till direktionens möte. 
 
Elevkårens ordförande vid Lars Kaggskolan, Albin Kårlin, och elevkårens vice 
ordförande vid Stagneliusskolan, Linda Karlsson, redovisar elevkårernas 
värdegrundsarbete. Gemensamt för skolorna är att elevkårerna har en rad årliga 
aktiviteter. Dock har evenemang fått ställas in just i år, på grund av pandemin. Till 
elevkåren är alla välkomna att bli medlemmar och det är kostnadsfritt. Skolornas 
elevkårer samarbetar med varandra vid större evenemang och inspirerar varandra.  
 
Lars Kaggskolan 
Elevkårens värdegrund och policy är liksom förra året, att tillvarata och skydda sina 
medlemmars intressen. Kåren verkar för ett sunt kamratliv och en god anda inom skolan 
där alla ska känna gemenskap. Elevkåren verkar också för god utbildning och utbildar 
medlemmar i skolpolitiska och aktuella frågor. De stödjer och underlättar 
sektionsverksamheten. 
 
Elevkåren arbetar aktivt med drogförebyggande arbete, till exempel har de ingen 
försäljning av biljetter till alkoholrelaterade evenemang. De har ett bra samarbete med 
Sveriges elevkårer och har regelbundna möten med skolledningen. De arbetar just nu 
mycket med ökad inkludering. Elevkåren har stor påverkan och ansvar vad gäller 
marknadsföring, gemenskap, god skolmiljö men också stor påverkan på de yngres 
gymnasieval. 
 
Stagneliusskolan 
Elevkåren arbetar för att alla elever ska känna sig inkluderade, till exempel arbetar 
Hbtq-sektionen på olika sätt för att alla ska känna sig trygga. Elevkåren arbetar för en 
politiskt obunden skola för att det inte ska bli några grupperingar. 
 
Alla elever är välkomna till styrelserummet. Alla elever är också välkomna att söka till 
elevkårens sektioner och styrelseposter. Elevkåren anordnar årligen en medlemsvecka 
då styrelsen och alla sektioner får ställa ut och berätta om sitt arbete. Information om 
medlemsveckan sprids även via sociala medier samt ges information i klasserna.  
 
De har ett bra samarbete med skolledningen och har regelbundna möten, vilket de ser 
som ett stort stöd. 
 
Jenny Nyströmskolan 
Deltog ej i mötet på grund av andra uppdrag men lämnade en skriftlig redovisning till 
direktionen. 
 
Direktionens förtroendevalda tackar för en bra information och känner sig trygga med 
elevkårernas förtroendegivande arbete. De poängterar också vikten av att elevkårerna 
fortsätter att arbeta med dessa frågor. 
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Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet.  
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§ 30   GYF 2021/0120-04.01 
 
Information om strategisk kompetensförsörjning 
 
Information 
HR-strateg Maria Holgersson redovisar arbetet med den strategiska 
kompetensförsörjningen. Från början var det ett partsgemensamt arbete utifrån HÖK 18 
- Lärarnas samverkansråd. Redan i starten av det lokala arbetet överenskoms med de 
fackliga parterna att arbetet skulle omfatta hela organisationen och att hela den centrala 
samverkansgruppen skulle vara med.  
 
Under hela processarbetet har inslag av omvärldsbevakning funnits med. Vad händer i 
arbetslivet, vad tycker yngre människor är viktigt hos en arbetsgivare och vilka trender 
påverkar förbundet framöver. 
 
Under våren och hösten 2020 har representanter från förbundets centrala 
samverkansgrupp haft åtta olika workshops där ett antal fokusområden har identifierats 
och som organisationen övergripande ska arbeta extra med framöver för att bli en än 
mer attraktiv arbetsgivare. 
 
Dessa övergripande områden är: 
• Kulturen inom organisationen 
• Internkommunikation 
• Analys ledningsorganisation 
• Digital transformation/Ny teknik 
• Förädla samverkan 
• Ekonomistyrning som främjar kompetensförsörjningen 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
 
Ordförande Dzenita Abaza (S) ger förbundsdirektören i uppdrag att utvidga samarbetet 
med Linnéuniversitetet för fortsatt arbete med kompetensförsörjningen. 
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§ 31   GYF 2021/0004-10.01 
 
Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen 
av coronaviruset 
 
Information 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz ger följande lägesrapport. 
 
Förbundsdirektören har haft dagliga avstämningar under vecka 9 (veckan efter 
sportlovet) med skolledningarna för att säkerställa att verksamheten bedrivits på ett 
smittsäkert sätt och att det inte uppstått trängsel i skolornas lokaler. Över lag finns det 
en bra organisation och beredskap på skolorna för att förhindra smittspridning. 
Skolledningarna rapporterar dock att det finns en ansträngdhet och oro hos personalen. 
Endast ett fåtal fall av covid-19 har rapporterats in från skolorna. 
 
Förbundsdirektören har deltagit i möte med gymnasienätverket och representanter för 
SKR (Sveriges kommuner och regioner). Diskussioner fördes om eventuell 
framflyttning av antagningen till högskola och universitet, studentfirandet, låta elever 
läsa på VUX alternativt ett fjärde år, vikten av att planera för en återgång samt 
myndighetsbeslut med framförhållning, till exempel vad händer efter den 1 april. 
 
Förbundsdirektören har fortsatt dialog med lokala smittskyddsläkaren varje vecka. 
Smittskyddsläkaren förmedlar vikten av att ha en utbildning igång 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. Om smittspårning 
behövs är det smittskydd som hanterar det, inte gymnasieförbundet. 
 
Sjukfrånvaron hos personalen är ca 2 %, vilket är ungefär samma som vid tidigare 
rapportering. Elevernas närvaro är fortsatt hög. Dock har vårdnadshavare hört av sig och 
är oroade för elevernas psykiska hälsa vid fortsatt distansundervisning. 
 
Under sittande möte får direktionen information om nya riktlinjer från regeringen som 
innebär att nationell rekommendation om fjärr- och distansundervisning i 
gymnasieskolan upphör. Det är nu upp till varje region och huvudman att utfärda 
rekommendationer om fjärr- eller distansundervisning krävs på grund av 
smittskyddsläget.  
 
Förbundsdirektören meddelar att närundervisningen fortsatt kommer att kombineras 
med fjärr- och distansundervisning. Förbundet kommer i dialog med smittskyddsläkaren 
samt utifrån rådande läge, fatta beslut om hur undervisningen kommer att organiseras 
framöver för att förhindra trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken, i enlighet 
med det regelverk som gäller för skolan under pandemin. Direktionen ges kontinuerlig 
information om händelseutvecklingen. 
 
Kostchef Kerstin Berg ger en kort lägesbeskrivning om utdelningen av lunchlåda och 
lunchbidrag. Organisationen kring utdelningen har fungerat väl. Det är numera ingen 
trängsel i skolrestaurangerna, då även cirka hälften av bord och stolar har plockats bort 
samt att klassrum nyttjas för lunch. Andra åtgärder som gjorts är till exempel inköp av 
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portionsförpackningsmaskin till Lars Kaggskolan. Några av yrkesprogrammen som har 
närundervisning får sin lunch serverad på plats. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 32 
 
Information från förbundsdirektören 
 
Förbundsdirektören har ingen aktuell information att ge vid dagens sammanträde. 
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