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Plats och tid Distansmöte, klockan 09.00 – 11.45 
Ordförande, förbundsdirektör och sekreterare närvarar på plats,  
övriga på distans 

 
Omfattning § 11 - 22 
 
Beslutande   
Ledamöter Dzenita Abaza (S), ordförande 

Susanne Eliasson (M) 
Linus Hellman (S) 
Leila ben Larbi (V) 
Björn Brändewall (L) 
Jeanette Sandström (S) 
Björn Andreen (M), vice ordförande 
Kristina Sjöström (S) 
Sören Bondesson (S) 
Sten Bondesson (C), §§ 11-19 

 
Tjänstgörande ersättare Britta Palmgren (M), ersättare för Martin Olsson (M) 
 Jan-Olof Olsson (C), ersättare för Sten Bondesson (C), §§ 20-22 
 
Övriga deltagande 
Ersättare Ylva Hällblad (S) 

Kajsa Hedin (M), §§ 11-17 
Felix Brundin (S) 
Jaafar Al-Jabiri (C) 
Karin Karlsson (KD) 
Marcel van Luijn (M) 
Jessica Jämtin (C) 
Mona Magnusson (M) 
Jan-Olof Olsson (C), §§ 11-19 

 
Tjänstepersoner m.fl. Mats-Peter Krantz, förbundsdirektör 
 Stefan Regebro, verksamhetsområdeschef 
 Carina Cerafiani, ekonomichef 
 Chatharina Gustafsson, administrativ chef 
 Hans Gustavsson, kvalitets- och verksamhetsutvecklare § 11 

 Robert Bergqvist, samordnare för kommunalt aktivitetsstöd § 19 
 Ingegerd Andersson, förbundssekreterare 

 
 
Datum för justering 2022-03-08 
 
Underskrifter  Sekreterare ___________________________________ 
  Ingegerd Andersson 
 
 Ordförande  ___________________________________ 
  Dzenita Abaza 
 
 Justerande ___________________________________ 
  Björn Brändewall 
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§ 11   GYF 2022/0062-03.02 
 
Bidrag till skolor i utlandet för gymnasiestudier 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-02-10. 
Bidrag till skolor i utlandet för gymnasiestudier – Rutin. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-15. 
 
Bakgrund 
För elever som vill göra hela eller delar av sin gymnasieutbildning utomlands finns 
några olika alternativ: 
 
- Länderna inom Norden har ett avtal som ger personer från de andra nordiska 

länderna tillgång till utbildning på gymnasienivå. 
- Universitets- och högskolerådet har ettårsprogram för att ge svenska gymnasieelever 

möjlighet att studera ett läsår i Frankrike, Spanien eller Tyskland. 
- Skolor som är anknutna till Universitets- och högskolerådets program ”Atlas praktik” 

erbjuder sina elever arbetsplatsförlagt lärande (APL) utomlands. 
- Svenska kommittén för United World Colleges (UWC) delar årligen ut stipendier till 

mellan åtta och tio unga svenskar. På UWC läser eleverna de två sista åren på 
gymnasiet tillsammans med ungdomar från hela världen. 

- För vårdnadshavare som ska bo och arbeta/studera utomlands finns, under vissa 
förutsättningar, möjlighet för deras barn att studera vid svensk utbildning i utlandet i 
åtta olika länder.  

- Två gymnasieskolor som erbjuder svenska gymnasieprogram på distans är Torsås 
Korrespondensgymnasium för elever med folkbokföringsadress i Sverige och 
Hermods Distansgymnasium för elever med permanent adress utomlands. 

 
Genom att öppna för möjligheter till bidrag för gymnasiestudier utomlands utan att 
ställa krav på föräldrarnas vistelseort eller sysselsättning under elevens gymnasietid 
samt att ge myndiga elever ytterligare en variant, ökar förbundet möjligheten för 
ungdomarna i medlemskommunerna till en internationell utbildningserfarenhet.  
 
Förslaget innebär att eleven kan studera utomlands under en termin upp till tre år. 
Skolan måste tillhöra en av de skolor som Skolinspektionen har tillsyn över och 
Skolverket svarar för uppföljning och utvärdering av. Antagningshandläggaren på 
förbundskansliet handlägger ansökningarna ärendet och beslut i varje enskilt fall 
delegeras till förbundsdirektören. 
 
Förbundet har de senaste åren handlagt ett fåtal ansökningar av denna typ. Direktionen 
har avslagit samtliga av dessa. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget bedöms de ekonomiska konsekvenserna inte ha någon betydande påverkan på 
förbundets ekonomi som helhet. 
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Beslut 
Direktionen beslutar att ge ungdomar möjligheter till utlandsstudier enligt förslaget till 
ny rutin. Beslutet gäller utbildningar utomlands som startar efter 1 juli 2022. Beslut i 
enskilda ärenden delegeras till förbundsdirektören. 
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§ 12   GYF 2021/0349-03.02 
 
Godkännande av årsredovisning 2021 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-02-07. 
Årsredovisning 2021. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-15. 
 
Bakgrund 
Förbundets resultat uppgår enligt resultaträkningen till 16,8 mkr. Det balanserade 
resultatet uppgår till 5 mkr. En stor del av resultatet, 6,7 mkr, består av bidrag i och med 
pandemin samt återföring av avsättning (för utbetalning till friskolorna) till resultatet. 
Bidragen gällande pandemin avser skolmiljarden som inkommit till kommunerna under 
året för att täcka de extra kostnader pandemin medfört samt bidrag från 
medlemskommunerna avseende lunchbidrag. Det största överskottet återfinns inom 
gymnasieenheterna som enskilt uppvisar ett positivt helårsresultat om 8,1 mkr medan 
verksamheten avseende vuxenutbildning uppvisar ett underskott om 2,2 mkr. Även den 
gemensamma verksamheten inklusive pensioner och finanser redovisar ett överskott om 
4,2 mkr. Överskottet beror på generell återhållsamhet samt att budgeterade aktiviteter 
och åtgärder inte har kunnat genomföras på grund av pandemin. 

Förbundets investeringsbudget uppgår 2021 till 10 mkr. Drygt hälften av budgeten är 
avsatt för digital kompetens och den utrustning denna kräver. Totalt har förbundet 
nyttjat 7,8 mkr av investeringsbudgeten under 2021 (78 %). Beslut om fortsatt leasing 
av datorer för lärare, i stället för inköp, minskade investeringsbehovet för budgetposten 
avseende chromebooks.  

Gymnasieförbundets resultat vad gäller verksamheten sammanställs genom fyra 
prioriterade områden. Bland de fyra prioriterade områdena finns det 19 delmål. 
Gymnasieförbundet har lyckats nå 17 av de uppsatta målen (89 procent). För 89 procent 
av målen har gymnasieförbundet oförändrade eller förbättrade resultat. 
Gymnasieförbundet har fått genomföra flera organisatoriska anpassningar på grund av 
restriktionerna för Covid-19-pandemin och för de enskilda lärarna har 
undervisningssituationen påverkats i hög grad. Analysen rektorerna gör är att detta har 
påverkat verksamheten i stor utsträckning. Trots dessa svårigheter uppvisar 
gymnasieförbundet en mycket bra måluppfyllelse för 2021. 

Överläggning 
Ordförande Dzenita Abaza (S) riktar ett stort tack till all personal och alla elever för ett 
väl utfört arbete. Trots de utmaningar som förbundet har befunnit sig i under året har 
alla hjälpt till att skapa ett fantastiskt resultat för verksamheten. 

Beslut 
Direktionen godkänner årsredovisningen 2021 för Kalmarsunds gymnasieförbund. 

Beslutsexpediering 
Förbundets revisorer 
Medlemskommunerna 
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§ 13   GYF 2022/0017-05.01 
 
Digital agenda 2022-2024 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-02-07. 
Digital agenda 2022-2024 daterad 2022-02-07. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-15. 
 
Bakgrund 
Kalmarsunds gymnasieförbund satsar uthålligt på utveckling av undervisning där 
digitalisering spelar en viktig roll. Gymnasieförbundet ska fortsatt ligga i framkant när 
det gäller skolans digitalisering och behöver då vara en lärande organisation och sätta 
fokus på pedagogisk utveckling i kombination med digital teknik. 
 
För att tydliggöra detta arbete och skapa en framåtdrivande kraft har förbundet en 
digital agenda som styrdokument. Den nu föreliggande digitala agendan har tagits fram 
i nära samverkan med verksamheten, lärare, rektorer, elever. Agendan tar sin 
utgångspunkt i Kalmarsunds gymnasieförbunds vision och kommunikativa löften. 
Förbundet ska rusta eleverna för deras framtid och skapa en innovativ undervisning där 
digitaliseringen har en avgörande betydelse. 
 
Den digitala agendan framhåller hela styrkedjans viktiga roll för den digitala 
utvecklingen. Den lägger även ett tydligt fokus på den förväntansbild som elever ska 
kunna ha under sin studietid inom förbundet. Digital agenda är tydligt framåtsyftande så 
att Kalmarsunds gymnasieförbund fortsatt ska stärka arbetet med att höja alla 
medarbetares digitala kompetens i syfte att skapa en undervisning av hög kvalitet för 
alla elever. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslut om att fastställa den digitala agendan för 2022-2024 innebär inga extra 
ekonomiska konsekvenser, utöver de satsningar som redan görs när det gäller kostnader 
för hårdvara och utveckling kopplat till digitaliseringen. 
 
Beslut 
Direktionen godkänner upprättat förslag till digital agenda för 2022-2024. 
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§ 14   GYF 2022/0020-04.01 
 
Mål för personalpolitiska programmet 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-01-21. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-15. 
 
Bakgrund 
Förbundet påbörjade 2020 ett långsiktigt arbete med strategisk kompetensförsörjning. 
En övergripande handlingsplan har tagits fram i syfte att stärka förbundets attraktivitet 
som arbetsgivare och ge förutsättningar för alla medarbetare att fortsätta den positiva 
utvecklingen av ökad måluppfyllelse och likvärdighet i hela förbundet. Handlingsplanen 
har tagits fram i en partsgemensam arbetsgrupp. 
 
Handlingsplanen utgår från övergripande fokusområden som sedan brutits ner i ett antal 
delområden och aktiviteter. De övergripande fokusområdena är: 
 
- Kulturen inom organisationen 
- Organisatoriska förutsättningar 
- Förbättra internkommunikationen 
- Förädla samverkan 
- Digital transformation/ny teknik 
- Ekonomistyrning som främjar kompetensförsörjningen 
 
Inom fokusområdet ”Kulturen inom organisationen” har parterna enats om att ta fram 
mätbara mål till det personalpolitiska programmet. 
 
Syfte 
Strategisk kompetensförsörjning är en specifik prioritering och satsning i förbundets 
budget och verksamhetsmål under avsnittet personalutveckling. 
 
För att skapa en tydligare styrning av personalpolitiken har två mål formulerats för det 
personalpolitiska programmet som utgår från två centrala områden i arbetet med 
strategisk kompetensförsörjning, analys av ledningsorganisation och förstärka 
kulturbärande beteenden. 
 
Målen ska vara en del av årsbudgeten och följas upp i förbundets årsbokslut i samband 
med genomförande av medarbetarenkät. 
 
Uppdrag och mål 
Specifika prioriteringar och satsningar i budget och verksamhetsmål 
Personalutveckling, fortsatt arbete med strategisk kompetensförsörjning (SKF). 
 
Uppdrag 
Arbeta mer aktivt med vårt personalpolitiska program med fokus på ledarutveckling 
våren 2022. 
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Aktiviteter 
- Genomförande av en analys av ledningsorganisation, där vi granskar styrkedjan och 

dess struktur, enligt handlingsplan SKF. 
- Förstärka kulturbärande beteende med OBM (Organizational Behavior Management) 

som arbetssätt, enligt handlingsplan SKF. 
 

Mål  
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) 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Aktiviteter kopplade till målen för personalpolitiskt program ryms inom budget under 
specifika prioriteringar och satsningar. Inga ekonomiska konsekvenser utöver budget 
förutses. 
 
Beslut 
Direktionen fastställer mål för personalpolitiskt program enligt upprättat förslag. 
 
Beslutsexpediering 
Förbundskonferensen 
Central samverkansgrupp 
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§ 15   GYF 2022/0024-01.02 
 
Revidering av delegationsordning 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-02-07. 
Delegationsordning. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-15. 
 
Bakgrund 
Med delegationsordning avses en förteckning över sådana ärenden, som det enligt 
gällande bestämmelser ankommer på direktionen att fatta beslut om, men som 
direktionen med stöd av kommunallagen 6 kap. 37-39 §§ och 7 kap. 5-8 §§ uppdrar åt 
annan att på direktionens vägnar fatta beslut om. Kännetecknande för ett beslut är bland 
annat att det föreligger alternativa lösningar och att beslutet innehåller ett självständigt 
ställningstagande. Direktionen kan inte ändra beslutet, däremot kan direktionen 
återkalla den givna beslutanderätten. 
 
Delegationsordningen reviderades senast 2020-08-28. 
 
Föreslagna revidering består av smärre justeringar såsom annan hänvisning till lagrum 
på grund av förändringar i skollagen, förtydliganden i ärendetexten samt ändringar av 
redaktionell art. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Revidering av delegationsordningen medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslut 
Direktionen godkänner upprättat förslag till reviderad delegationsordning för 
Kalmarsunds gymnasieförbund. 
 
Beslutsexpediering 
Medlemskommunerna 
Förbundskonferensen 
Förbundskansliet 
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§ 16   GYF 2022/0033-01.01 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsjournaler, februari månad 2022. 
 
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, 3 beslut. 
 
Rektor, Jenny Nyströmskolan 
4:2 Ansvar och åtgärder mot kränkande behandling av elev, 1 beslut. 
 
Rektor, Lars Kaggskolan 
1:37 Antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen samt inträdesprov, 

2 beslut. 
1:38 Byte av studieväg för enskild elev, 1 beslut. 
6:8 Vikariat 6 månader eller längre av övrig personal, 1 beslut. 
 
Planerare, Stagneliusskolan 
6:8 Vikariat 6 månader eller längre av övrig personal, 1 beslut. 
 
Rektor, Stagneliusskolan 
6:8 Vikariat 6 månader eller längre av övrig personal, 2 beslut. 
 
Rektor, Ölands utbildningscenter 
3:2 Beslut om att utbildning på kursen ska upphöra om elev inom Vux, Lärvux, SFI 

saknar förutsättningar att tillgodogöra sig densamma, 1 beslut. 
3:4 Mottagande och antagande av elev till vuxenutbildningen på gymnasial nivå, 

160 antagna under perioden 211207-220115. 
3:4 Mottagande och antagande av elev till vuxenutbildningen på gymnasial nivå, 

115 antagna under perioden 220116-220214. 
3:7 Mottagande till SFI, 1 beslut. 
 
Förbundsdirektör 
5:2 Sluta avtal med en enskild fysisk eller juridisk person att utföra uppgifter inom 

utbildning eller annan verksamhet (entreprenad) med bibehållet huvudmannaskap, 
6 beslut 

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. 

5:26 Beslut att ingå samverkansavtal, 1 beslut. 
 
Ekonomichef 
5:16 Beloppsnivå för interkommunala ersättningar till andra huvudmän, 1 beslut. 
5:18 Bidragsbelopp för under året tillkommande fristående huvudmän med elever från 

kommun inom gymnasieförbundet, 6 beslut. 



KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Direktionen Sammanträdesdatum  Sida  
 2022-02-24 11 
  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
  

5:29 Elektronisk firmateckning avseende avrop från ramavtal via SKL Kommentus 
inköpsportal, 2 beslut. 

 
Verksamhetsområdeschef 
5:4 Avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen för direktupphandling 

enligt LOU, 1 beslut. 
 
Beslut 
Direktionen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
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§ 17 
 
Anmälningsärenden 
 
1. Protokoll från centrala samverkansgruppen 2021-12-08. 
 
2. Mötesanteckningar från dialogmöte 2022-02-09 inför beslut om lärlingsutbildning 

på restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning bageri och konditori. 
GYF 2021/0355-10.06. 
 

Beslut 
Direktionen tar informationen om anmälningsärenden till protokollet. 
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§ 18   GYF 2021/0500-01.04 
 
Kommunala vuxenutbildningen – Budgetförutsättningar 2022 
 
Information 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz informerar om följande: 
 
Styrelsen för vuxenutbildningen har uppdragit åt ekonomifunktionerna i respektive 
medlemskommun att göra en genomlysning inom både Kunskapsnavet och 
gymnasieförbundets del av vuxenutbildningen. Förbundsdirektören redovisar tidsplanen 
för utredningen. Den 4 mars ska den redovisas för styrelsen. 
 
Parallellt med utredningen arbetar gymnasieförbundet med att ta fram förslag på 
effektiviseringar samt dimensionering och planering av yrkesutbildningar. Den statliga 
utredningen om ämnesbetyg i gymnasiet (SOU 2020:43) kan också komma att påverka 
organisationen av vuxenutbildningen. Kalmarsunds gymnasieförbund består av fyra 
medlemskommuner men i styrelsen för vuxenutbildningen ingår endast tre av dessa: 
Kalmar, Torsås och Mörbylånga. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 19   GYF 2021/0469-10.01 
 
Det kommunala aktivitetsansvaret – Återrapportering av 
handlingsplaner 
 
Information 
Administrativ samordnare för kommunalt aktivitetsansvar Robert Bergkvist, informerar 
om följande: 
 
Enligt Skolverket är det hemkommunen som har huvudansvaret för ungdomar mellan 
16-20 år som inte går på gymnasiet eller har gått men inte fått examensbevis. 
 
Kalmarsunds gymnasieförbund har tagit initiativ till en gemensam handlingsplan för det 
kommunala aktivitetsansvaret till medlemskommunerna. Planen grundar sig på 
Skolverkets lagstiftning. Handlingsplanen skickades på remiss till 
medlemskommunerna med önskan om svar senast 1 november. Sedan dess har 
administrativ samordnare för kommunalt aktivitetsansvar Robert Bergkvist med flera 
deltagit i olika forum för att hjälpa till i processen.  
 
Kalmar kommun har i tjänsteskrivelse till Kalmar kommunstyrelses utskott för 
integration och arbetsmarknad föreslaget att ge arbete och välfärd i uppdrag att utreda 
det kommunala aktivitetsansvaret. Ett möte är planerat mellan gymnasieförbundet och 
studie- och yrkesvägledare på Kunskapsnavet 28 februari. 
 
Torsås kommun har en väl fungerande handlingsplan idag. 
 
Borgholms och Mörbylånga kommuner har inte inkommit med svar om hur långt fram 
de ligger i processen. Borgholms kommun har dock en handlingsplan idag men den 
behöver ses över. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 20   GYF 2022/0069-01.05 
 
Redovisning av förbundets trygghetsarbete 
 
Information 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz och verksamhetsområdeschef Stefan Regebro ger 
information om de styrdokument som reglerar förbundets trygghetsarbete samt om det 
egna arbetet som utförs på skolorna. Detaljerad information ges om skollagens kapitel 5 
och 6, diskrimineringslagen kapitel 2 och 3 samt Barnkonventionens artikel 2, 12 och 
13. 
 
Förbundets utredningar gällande kränkande behandling, diskriminering och trakasserier 
av elev görs i fyra steg; undersöka, analysera orsaker, genomföra åtgärder samt följa 
upp och utvärdera. Dokumentationen redovisas sedan en gång per år för 
förbundsdirektören och verksamhetsområdeschefen. Blankett finns för dokumentation 
av enskilda kränknings- och trakasseriärenden.  
 
Förbundets gemensamma trygghetenkät visar att förbundets elever upplever en hög 
trygghet i skolornas verksamhet år efter år och resultatet ligger högt över 
riksgenomsnittet. På individnivå kan det dock finnas någon elev som inte känner sig 
trygg och här har förbundet en undersökande skyldighet att finna eleven och genomföra 
insatser. 
 
Riktade utbildningsinsatser görs för en trygg och säker arbetsplats. Det finns en 
handlingsplan mot hot och våld som årligen tas upp med samtlig personal vid höstens 
skolstart. Handlingsplanen finns även med i introduktionsutbildningen för nyanställda.  
 
Det finns även en likabehandlingsplan som uppdateras årligen. Varje skola har också 
ordningsregler där eleverna får vara med och påverka. 
 
Utbildningsinsatser för inrymning har påbörjats. Kameror har installerats på Västergård 
och låsning av gymnasieskolorna har påbörjats. Förbundet har sedan 2016 krav på 
skollegitimation gymnasieskolorna. 
 
Förbundets ANDTS-samordnare har kartlagt förbundets arbete och tagit fram ett utkast 
till handlingsplan med konkreta aktiviteter för år 2022 och framåt. Flera 
utbildningsinsatser pågår och skolorna har prioriterat ANDTS i sina utvecklingsplaner 
på ett tydligare och mer konkret sätt jämfört med tidigare år. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 21   GYF 2022/0023-10.01 
 
Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen 
av coronaviruset 
 
Information 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz informerar om följande: 
 
Restriktionerna slopades från den 9 februari. Fortsättningsvis gäller dock att stanna 
hemma vid sjukdom. Förbundet förbereder sig nu på att öppna upp verksamheten 
successivt.  
 
Det är stor sjukfrånvaro bland lärare och elever vilket kan komma att påverka elevernas 
garanterade undervisningstid framöver. 
 
I övrigt gäller förbundets riktlinjer om flexibla arbetsformer som innebär att personal 
kan arbeta hemifrån vid enstaka tillfällen efter dialog med närmaste chef. 
Utgångspunkten är att huvudarbetsplatsen ska vara på arbetet. 
 
Elevnärvaron är idag 82 % och är ungefär i samma nivå jämfört med samma period 
innan pandemin bröt ut. Även personalnärvaron har ökat och ligger på 82-83 %. 
 
Överläggning 
Ordförande Dzenita Abaza (S) meddelar att fortsatt information till direktionen om 
skolornas arbete för att minska smittspridningen av coronaviruset inte längre behövs 
lyftas upp som separat ärende efter februari månad. Sådan information kan i stället 
lyftas under punkten ”Information från förbundsdirektören” tillsammans med 
information om eventuellt utbildningstapp.  
 
Ordföranden passar på att tacka all personal för de fantastiska insatser som gjorts under 
pandemin. Kostenheten har gjort ett enormt arbete som har lyckats hålla 
skolrestaurangerna öppna för att eleverna ska få sin skolmat. Stort tack riktas också till 
IKT-pedagog Jörgen Florheden som genom sin insats sett till att direktionens digitala 
sammanträden har fungerat utmärkt. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till handlingarna. 
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§ 22 
 
Information från förbundsdirektören 
 
Rekryteringar, förändringar 
- Mattias Billmark har anställts som digitaliseringsledare och börjar 1 maj. 
- Sofia Simonsson har anställts som kommunikationsansvarig och börjar 2 maj. 
- Planeringschefen har sagt upp sin tjänst. I nuläget påbörjas inte någon ny rekrytering 

utan först kommer ett arbete att påbörjas för att se över organisationen. Under tiden 
kommer planeringschefens arbetsuppgifter att fördelas inom förbundet. 

 
Remiss avseende förslag med anledning av införande av ämnesbetyg 
Remiss har inkommit från Skolverket avseende förslag med anledning av införande av 
ämnesbetyg inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala 
vuxenutbildningen. Svar ska ha inkommit till Skolverket senast 6 maj. Ärendet 
återkommer för information till direktionen i 24 mars och för beslut 21 april. 
 
Upphandling av datorer 
Upphandling av elevdatorer pågår och beräknas vara klart under vårterminen 2022. 
Tilldelningsbeslut förväntas komma inom kort.  
 
Skola, Social, Polis och Fritid (SSPF) 
SSPF är ett viktigt samarbetsforum kring ungdomar som är i riskzon för kriminalitet. 
Motivationscoach Robert Bergkvist och ANDTS-samordnare Evelina Juel har träffat 
medlemskommunernas SSPF:s personalgrupper vilka är positiva till samarbete med 
gymnasieförbundet. Arbete pågår med att hitta en organisation för detta. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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