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§ 1   GYF 2021/0355-10.06 
 
Lärlingsutbildning på restaurang- och livsmedelsprogrammet, 
inriktning bageri och konditori 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-01-13. 
Utredning, daterad 2021-12-20. 
 
Bakgrund 
Restaurang- och livsmedelsprogrammets inriktning bageri och konditori är idag 
skolförlagd medan inriktning kök och servering är lärlingsförlagd från årskurs 3. För att 
skapa en likvärdighet inom programmet samt ge samma förutsättningar till alla elever 
och personal, krävs att även bageri och konditori ändras till lärling. 
 
Rektor för restaurang- och livsmedelsprogrammet och verksamhetsområdeschefen har 
fått i uppdrag av arbetsutskottet att genomföra en utredning som visar vilka 
konsekvenser ett framtida beslut om lärlingsutbildning kan innebära för verksamheten 
ur elev-, medarbetar- samt ekonomiskt perspektiv. En utredning har genomförts, daterad 
2021-12-20. 
 
Utifrån ett verksamhetsperspektiv ses stora fördelar för rektor att leda och fördela 
arbetet inom programmet som i sin tur medför rektor ökade möjligheter till att 
praktisera ett pedagogiskt ledarskap. Beslutar direktionen att båda inriktningarna inom 
restaurang- och livsmedelsprogrammet ska bedrivas som lärlingsutbildningar ökar 
möjligheterna till kollegialt samarbete mellan lärare över båda inriktningarna, samsyn i 
förhållningssätt vad gäller elevernas utbildning och examensmål som i sin tur ökar 
likvärdigheten ur ett elevperspektiv. Det arbetsplatsförlagda lärandet ger även eleverna 
möjligheter att börja etablera ett eget nätverk med potentiella framtida arbetsgivare. 
 
Fördelar med lärlingsförlagd utbildning för eleverna 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. 

 
Branschen lyfter också fram att företaget och dess anställda utvecklas i mötet med de 
unga. Lärlingarna bidrar med ny kunskap och nya perspektiv och den växelverkan som 
förefaller finnas mellan de gedigna yrkeskunskaper som handledaren har och de nya 
kunskaperna och perspektiven som lärlingen har, föder kunskapsutveckling för både 
handledaren/företaget och lärling och kan dessutom vara en viktig länk i 
generationsväxlingen och kompetensförsörjningen inom företaget eller yrket. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Om inriktningen bageri och konditori inom restaurang- och livsmedelsprogrammet vid 
Jenny Nyströmskolan bedrivs som lärlingsutbildning innebär det att tjänsteunderlaget 
reduceras med ca 45 %. Detta motsvarar en besparing med ca 0,3 mkr. Det kommer inte 
att innebära några uppsägningar då pensionsavgångar föreligger. Den lärlingsförlagda 
utbildningen kommer att innebära ett minskat inköpsbehov av råvaror vilket då kan 
generera ytterligare besparingar. Beräkningarna har sin utgångspunkt från det 
sökmönster som varit de senaste åren. 
 
Rektors förslag till beslut 
Rektor föreslår att direktionen beslutar att restaurang- och livsmedelsprogrammets 
inriktning bageri och konditori blir lärlingsförlagd från och med årskurs 3, för elever 
som påbörjar utbildningen läsåret 2022/2023. 
 
Överläggning 
Ordförande Dzenita Abaza (S) med flera föreslår att ärendet bordläggs till direktionens 
sammanträde 2022-02-24 eftersom ärendet behöver beredas ytterligare samt att 
kontaktpolitiker inte hunnit besöka skolan inför beslut. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att bordlägga ärendet till direktionens sammanträde 2022-02-24. 
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§ 2   GYF 2022/0033-01.01 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsjournaler, januari månad 2022. 
 
Rektor, Jenny Nyströmskolan 
1:38 Byte av studieväg för enskild elev, 3 beslut. 
 
Rektor, Lars Kaggskolan 
6:8 Vikariat 6 månader eller längre av övrig personal, 3 beslut. 
1:39 Återantagning av elev som slutat i gymnasieskolan innan eleven har slutfört  

utbildningen, 2 beslut. 
 
Rektor, Stagneliusskolan 
1:21 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val, kurskatalog 22/23. 
4:2 Ansvar och åtgärder mot kränkande behandling av elev, 1 beslut. 
 
Förbundsdirektör 
5:4 Avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen för direktupphandling 

enligt LOU, 1 beslut. 
5:7 Hyresavtal för lokaler längre tid än ett år och som överstiger gränsen för 

direktupphandling enligt LOU, 1 beslut. 
5:14 Utbildningsavtal för enskild elev där samverkansavtal saknar, 1 beslut. 
5:17 Tilläggsbelopp för fristående huvudmän, 1 beslut. 
5:28 Gallring av allmänna handlingar, 1 beslut. 
5:32 Personuppgiftsbiträdesavtal, 1 beslut. 
 
Verksamhetsområdeschef 
5:4 Avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen för direktupphandling 

enligt LOU, 1 beslut. 
 
Administrativ chef 
6:8 Tillsvidareanställning av övrig personal, 1 beslut. 
 
Antagningshandläggare 
1:3 Meddelande till hemkommunen om elev börjar eller slutar i annan kommun, 3 st. 
 
Ekonomiassistent vid förbundskansliet 
1:6 Inackorderingsbidrag, 3 beslut. 
 
Beslut 
Direktionen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
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§ 3 
 
Anmälningsärenden 
 
1. Beslut från Torsås kommunfullmäktige § 191 – Delårsbokslut 2021. 

GYF 2021/0349-03.04. 
 
2. Beslut från Kalmar kommunfullmäktige § 249 - Fyllnadsval av ersättare i 

Kalmarsunds gymnasieförbund efter Patrik Olsen (M). GYF 2022/0030-02.12. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen om anmälningsärenden till protokollet. 
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§ 4   GYF 2022/0022-10.06 
 
Redovisning av CAN-enkäten 
 
Information 
Evelina Juel, ANDTS-coach redovisar resultaten från den senaste CAN-enkäten 
(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). Enkäten besvarades under 
2021 av elever i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan i Kalmar län. 
Enkätundersökningen syftar till att ge möjlighet till jämförelser av ANDTS-erfarenheter 
mellan kommunerna, länet och riket men också ge en bild av utvecklingen i länet 
2015-2021. Bortfallet av svarande har varit större än tidigare både när det gäller hela 
klasser och enskilda elever. 
 
Länets gymnasieelever har något högre andel som snusar och röker jämfört med riket. I 
länet ligger Emmaboda och Mörbylånga högst. Detsamma gäller för andel 
alkoholkonsumenter jämfört med riket och där har eleverna i Kalmar högst andel. Dock 
har den totala andelen av alkoholkonsumenter och intensivkonsumenter av alkohol i 
länet sjunkit mellan 2015 och 2021. Länets gymnasieelever har en högre årskonsumtion 
i liter mätt än riket men årskonsumtionen har ändå sjunkit under 2015–2021. 
Andel narkotikaanvändare i länet är något lägre än riket men ungefär samma nivåer 
under 2015–2021. Det är högst i Kalmar och Mörbylånga. 
 
På förbundets skolor har andelen alkoholkonsumenter minskat under perioden. Andelen 
intensivkonsumenter av alkohol har också minskat förutom på Stagneliusskolan där en 
viss ökning skett. Gymnasieelever som brukat narkotika de senaste 12 månaderna har 
ökat på samtliga skolor. Det gäller också för elever på Jenny Nyströmskolan och 
Stagneliusskolan som brukat narkotika inom de 30 senaste dagarna.  
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 5   GYF 2022/0017-05.01 
 
Digital agenda 2022–2024 
 
Information 
IKT-pedagog Jörgen Florheden informerar om att en ny digital agenda för åren 
2022-2024 har tagits fram. I processen har flera fokusgrupper deltagit bestående av 
rektorer, pedagoger och elever.  
 
Ledstjärnor i framtagandet av den nya agendan har varit: delaktighet 
(rektorer/pedagoger/elever), en tydligare koppling till gymnasieförbundets vision, ett 
elevperspektiv utifrån förväntan och en tydlig målbild som går att utvärdera. 
 
Det framtagna förslaget har en tydlig koppling till förbundets vision och visar på vad 
elever kan förvänta sig i fråga om digital utveckling och stöd. Dokumentet signalerar en 
förväntan på att personalen, tillsammans med kollegor, utvecklar en adekvat digital 
kompetens och att hela styrkedjan har förståelse för vad som krävs för en 
framåtsyftande innovativ undervisning.  
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
 
Ärendet återkommer för beslut i direktionen 2021-02-24. 
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§ 6   GYF 2022/0020-04.01 
 
Mål för personalpolitiska programmet 
 
Information 
Administrativ chef Chatharina Gustafsson informerar om att förbundet har tagit fram 
förslag på två mätbara mål som ska ingå i det personalpolitiska programmet. Syftet med 
målen är att skapa en tydligare styrning av personalpolitiken. 
 
Förbundet kommer att ha ett fortsatt arbete med strategisk kompetensförsörjning och 
under våren 2022 arbeta mer aktivt med det personalpolitiska programmet med fokus på 
ledarutveckling. Bärande aktiviteter i detta arbete blir genomförande av en analys av 
ledningsorganisation, där styrkedjan och dess struktur granskas. Förbundet vill också 
förstärka kulturbärande beteende med OBM (Organizational Behavior Management) 
som arbetssätt, enligt handlingsplanen för strategisk kompetensförsörjning. 
 
Förslagna mål är följande: 
 
1. HME (hållbart medarbetarengagemang) 

- Motivation, ska öka (index år 2020 4,2) 
- Ledarskap, ska öka (index år 2020 4,1) 
- Styrning, ska öka (index år 2020 4,1) 

 
2. eNPS (ambassadörskap) 

- Ska öka (nyckeltal år 2020 16) 
 
Målen ska vara en del av årsbudgeten och följas upp i förbundets årsbokslut i samband 
med genomförande av medarbetarenkäten. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
 
Ärendet återkommer för beslut i direktionen 2021-02-24. 
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§ 7   GYF 2022/0021-10.06 
 
Uppföljning av värdegrundsarbetet 
 
Information 
Direktionen följer årligen upp elevkårernas värdegrundsarbete, utifrån förbundets policy 
och rutiner, genom att bjuda in elevkårernas ordförande till direktionens möte. 
 
Albin Kårlin vid Lars Kaggskolan, Hilda Adolfsson vid Stagneliusskolan och Amanda 
Bjärneroth vid Jenny Nyströmskolan, redovisar elevkårernas värdegrundsarbete. 
Gemensamt för skolorna är ett nära samarbete med respektive skolas skolledning, 
kårernas arrangemang är öppna för alla medlemmar, alla elever på skolan får bli 
medlemmar, särskilda satsningar på rekrytering på program som har lågt deltagande i 
kåraktiviteter, särskilda aktiviteter för nya på skolan för ökad gemenskap med mera. 
 
Lars Kaggskolan 
Policy 
- Sunt kamratliv, god anda, bra relationer och hjälper till att introducera 

förstaårselever. 
- Skapa en rolig, aktivitetsfylld gymnasietid, tillvarata och skydda medlemmarnas 

intressen.  
- Verka för en god utbildning och för elevernas påverkan i skolan. 
 

Värdegrund 
- Inkluderar alla, alla får gå med i sektioner, söka till styrelsen. Delta i evenemang. 
- Avstånd från narkotika och alkohol. Transparens och goda kontakter. 
- Granska sektionsarbete och verksamhet. 

 
Stagneliusskolan 
Enskilda elever kommer till kårstyrelsen för att få hjälp i kontakten med skolledningen. 
Kåren gör trygghetsronder för att identifiera platser som upplevs otrygga. Kårstyrelsen 
arbetar för att alla elever på skolan ska hitta en sektion att engagera sig i. Pride 
uppmärksammades genom en insamling till organisationer som arbetar aktivt med 
HBTQI-frågor.  
 
Jenny Nyströmskolan 
Elevkåren vid Jenny Nyströmsskolan har tio principer som ska vägleda och genomsyra 
organisationen. De är balans, bredd, demokrati, ekonomisk hållbarhet, engagemang, 
frivillighet, jämlikhet, självständighet, tillgänglighet och universalism. Kåren anordnar 
olika arrangemang för att stärka gemenskapen inom skolan och visa att alla är lika värda 
och att alla ska kunna vara den de är. Särskilda evenemang vid olika högtider där alla 
kan vara delaktiga. Kårstyrelsen deltar i kurser för att få mer kunskap om narkotika och 
alkohol och dess följdverkningar. 
 
Direktionen fortsätter med att följa upp elevkårernas arbete. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 8   GYF 2021/0308-10.01 
 
Sammanställning av ärenden gällande kränkning av elev 
 
Information 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz redovisar sammanställning över inkomna 
anmälningar gällande kränkning av elev. Mellan perioden augusti till december 2021 
har 3 anmälningar inkommit för kännedom till huvudmannen, fördelade enligt följande: 
 
Axel Weüdelskolan 0 st 
Jenny Nyströmsskolan 2 st 
Lars Kaggskolan 1 st 
Stagneliusskolan 0 st 
Ölands Gymnasium 0 st 
 
Vid jämförelse med föregående redovisning, perioden januari till juni 2021, var det 
5 inkomna anmälningar. Nästa sammanställning lämnas vid direktionsmöte i augusti 
månad. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 9   GYF 2022/0023-10.01 
 
Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen 
av coronaviruset 
 
Information 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz informerar om följande: 
 
Den 23 december meddelade Folkhälsomyndigheten (FHM) att deras råd och 
rekommendationer steg 2 ska gälla. Efter det har information skickats ut till personal om 
nya förhållningssätt och beslut om hemarbete. Därutöver har information återigen getts 
till personal och elever om ”stanna hemma vid symtom, tvätta händerna håll avstånd”. 
Allt informationsmaterial är uppdaterat. Även handlingsplan vid smitta samt 
kommunikationsplan. Arbete fortgår med tidigare åtgärder samt riskbedömningar. Det 
finns tillgång till munskydd, handsprit och visir för personal som önskar. 
 
Vuxenutbildningen har delvis fjärr- och distansundervisning medan gymnasiet har 
fortsatt närundervisning enligt FHM:s rekommendationer. Det råder hög sjukfrånvaro i 
verksamheten vilket kan medföra hög arbetsbelastning på de medarbetare som är i 
arbete vilket kan vara en riskfaktor.  
 
Det är en hög frånvaro bland eleverna, 24 % under v 3. Detta ställer krav på skolorna att 
ha en pragmatisk syn på att lösa undervisningen för eleverna. Det kan till exempel bli 
fråga om att ha undervisning både med elever i klassrummet och några via dator i 
hemmet. Allt för att undvika att ett undervisningstapp byggs upp. 
 
Kostchef Kerstin Berg informerar om skolmatsalarna: 
 
Utöver de åtgärder som tidigare gjorts, har schemaläggningen av lunch ytterligare 
justerats för samtliga skolor. Andra övergripande åtgärder är: uppsatta lappar som 
påminnelse om att hålla avstånd, plexiglasskivor i serveringslinje, täta byte av 
serveringsbestick, stor tillgång till handsprit, bestick tillhandahålls på ett smittsäkrare 
sätt och möjligheten till utflyktspaket erbjuds. 
 
På Lars Kaggskolans har antalet stolar reducerats i elevrestaurangen, 
personalrestaurangen används till elever och dessutom finns ytterligare platser i ett stort 
klassrum. Färdiga matportioner levereras till elever vid bygg- och 
anläggningsprogrammet, fordon- och transportprogrammet samt el- och 
energiprogrammets inriktning automation. 
 
På Stagneliusskolan är det 97 elever/dag som äter skolmaten hos en privat 
näringsidkare. Skolan fortsätter även med att omfördela vissa klasser till Jenny 
Nyströmskolan för lunch. Entrévärdar finns vid ingång till skolrestaurangen och tält är 
uppsatt utanför som vindskydd för köande elever. Antalet stolar har minskats i 
elevrestaurangen. 
 
På Jenny Nyströmskolan har lunchen för gymnasiesärskolans elever tidigarelagts en 
kvart och det erbjuds frukt som mellanmål på eftermiddagen. Entrévärd finns för att se 
till att det inte blir trängsel. 
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Om smittspridningen förvärras planeras ytterligare åtgärder som till exempel tillfälligt 
serveringskök för 200–300 elever på Hatstore arena samt portionsförpackad mat till 
ytterligare en klass på byggprogrammet. Båda åtgärderna har en uppstartsträcka samt 
innebär utökade kostnader för gymnasieförbundet. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 10 
 
Information från förbundsdirektören 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz informerar om följande: 
 
Skolmiljarden 2022 
Regeringen har beslutat om ytterligare ett bidrag till kommunerna för att bidra till goda 
förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och 
hälsa till följd av covid-19-pandemin den s.k. Skolmiljarden 2022. De 1,4 miljarder 
delas ut i två omgångar (februari och augusti). Ekonomichefen för en dialog med 
medlemskommunerna om förbundets andel av detta bidrag.  
 
Förenklad betygsskala 
Från och med januari 2022 har det införts en förenklad betygsskala för vissa studievägar 
inom komvux. I stället för den 6-gradia skalan (A-F) gäller nu inom komvux på 
grundläggande nivå och sfi betygsskalan Godkänt eller Icke godkänt samt för komvux 
som särskild utbildning på grundläggande nivå endast betyget Godkänt. Grunderna för 
förändringen är att betygen används inte som urvalsinstrument för högre studier, 
underlättar för en ökad genomströmning och det förenklad bedömning och 
dokumentationsarbete för lärarna. 
 
Andra beslut som påverkar gymnasieförbundet under 2022 
- Ämnesbetyg i stället för kursbetyg inom gymnasieskolan och komvux. Beslut i mars 

samt införande 2025. 
- Planering och dimensionering av gymnasieskolan. 

- Elevers efterfrågan och behov och arbetsmarknadens behov ska styra utbudet. 
- Staten ska stödja och styra skolhuvudmännen mer när det gäller planering och 

dimensionering av vilka utbildningar som ska erbjudas samt för gymnasieskolan 
hur många platser som ska finnas på dessa.  

- Den så kallade gymnasiemarknaden bör balanseras med mer inslag av planering 
och samarbete mellan huvudmän. 

- Tillgången till och bredden av yrkesutbildning i komvux behöver öka. 
- Yrkesprogrammen på gymnasieskolan kommer att utökas med 200 poäng till 2700 

med de kurser som behövs för den grundläggande behörigheten till högskolan. 
Eleven har möjlighet att välja bort dessa 200 poäng och fortfarande få 
gymnasieexamen. En större organisation med ökade kostnader som följd krävs.  

 
Vuxenutbildningen 
Styrelsen för vuxenutbildningen uppdrar åt ekonomifunktionerna i respektive 
medlemskommun att göra en genomlysning inom både Kunskapsnavet och 
gymnasieförbundets del av vuxenutbildningen. Utredningen ska redovisas för styrelsen 
den 4 mars 2022. 
 
Ekonomi 
Vuxenutbildningens tidigare underskott från 2021 och ett ansträngt läge inför 2022 ger 
en prognos på negativt resultat på ca 6 miljoner för vuxenutbildningen. Det finns ett 
behov av effektiviseringar. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
  

Gällande gymnasieskolorna är det Jenny Nyströmskolan som har utmaningar gällande 
elevunderlaget. Förbundsledningen tillsammans med skolledning ser över 
utvecklingsalternativ för skolan. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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