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§ 23 
 
Godkännande av dagordning 
 
Ordförande Dzenita Abaza (S) meddelar att ärende 16, Information från 
förbundsdirektören, utgår. 
 
Beslut 
Dagordningen godkänns. 
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§ 24   GYF 2022/0113-01.02 
 
Revidering av tobakspolicyn för personal 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-03-09. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-15. 
 
Bakgrund 
Tobakspolicyn för Kalmarsunds gymnasieförbund fastställdes av direktionen (tidigare 
styrelsen) år 2010. Policyn är en del av Kalmarsunds gymnasieförbunds arbete med att 
vara en attraktiv arbetsgivare. En arbetsgivare som kännetecknas av god arbetsmiljö 
med intention att bevara och förbättra hälsan hos medarbetarna. 
 
Syftet med tobakspolicyn är att stödja det hälsofrämjande arbetet, minska 
medarbetarnas tobaksbruk, bidra till en bättre arbetsmiljö samt hjälpa medarbetare att 
bli tobaksfria. Målet är en nollvision, det vill säga att samtliga av Kalmarsund 
gymnasieförbunds medarbetare ska vara tobaksfria och att varken elever eller 
medarbetare ska utsättas för tobakslukt. Tobakspolicyn ska vara känd i organisationen 
och nyanställda medarbetare ska informeras. Till stöd för medarbetarna erbjuds 
tobaksavvänjning via Arbetsmiljöenheten.  
 
Den reviderade tobakspolicyn hänvisar till korrekta lagrum och har förenklats. 
Hänvisningar till passerade datum har tagit bort och gjort policyn aktuell på längre sikt. 
Syfte och mål är oförändrat. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Revideringen av tobakspolicyn medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslut 
Direktionen godkänner upprättat förslag till tobakspolicy för personal. 
 
Beslutsexpediering 
Förbundskonferensen 
Central samverkansgrupp 
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§ 25   GYF 2022/0114-03.02 
 
Fastställande av inackorderingstillägg läsåret 2022/2023 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-03-09. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-15. 
 
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 föräldrarna flyttar till någon av medlemskommunerna kan eleven beviljas 
inackorderingstillägg för att avsluta sina pågående studier på studieorten.  

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

- Eleven kan inte ha terminskort om hen har beviljats inackorderingstillägg. 
- Att antagna nivåer årligen ska uppdateras med innevarande års prisbasbelopp samt 

gälla från den 1 september varje år.  
- Från och med 2022-09-01 gäller följande nivåer för inackorderingstillägg: 
 

Antal km Belopp lå 22/23 Del av basbelopp 
0-84 1 883 25,65 
85-139 2 032 23,77 
140-259 2 168 22,28 
260-520 2 297 21,03 
Över 521 2 426 19,91 

 

Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor (år 2021 47 600 kronor). 
 
Första revidering av antagna nivåer genomförs inför hösttermin år 2023. 

Beslutsexpediering 
Förbundskonferensen  
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§ 26   GYF 2022/0081-03.01 
 
Återkommande placering av förbundets likviditetsöverskott 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-03-08. 
Underlag daterat 2022-02-17. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-15. 
 
Bakgrund 
Avseende förvaltning av likviditetsöverskott ska, enligt förbundets finanspolicy 
(antagen 2019-09-26), kortfristigt likviditetsöverskott placeras på koncernkontot. 
Likviditetsöverskott som inte är tillfälligt ska användas till att antingen amortera 
låneskuld eller placeras hos KLP (Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB). Då 
förbundet inte har någon låneskuld återstår endast alternativet avseende placering. 
 
Vid direktionens sammanträde 2020-12-13 beslutades att 10 mkr skulle placeras hos 
KLP. Placeringen har genomförts. I beslutet fanns även en placeringsplanering om 
10 mkr per år upp till förbundets nivå för ansvarsförbindelsen. 
 
Vid direktionens sammanträde 2021-10-29 beslutades att ytterligare 10 mkr skulle 
placeras hos KLP. Placeringen har genomförts. 
 
Ny pensionsprognos anger att ansvarsförbindelsens storlek vid utgången av 2022 uppgår 
till 30 mkr. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förbundets likviditetssituation är fortsatt stabil. Genomsnittliga likviditetssaldot har 
under 2021 varit 95 mkr. Med hänsyn taget till betalningsberedskapen för en månads 
utbetalningar återstår ett överskott om 39 mkr.  
 
Att placera ytterligare 10 mkr hos KLP har således ingen negativ inverkan på 
förbundets förmåga att hantera sin likvida situation. En placering enligt ovan skulle 
även medföra att placeringsmålet är uppnått. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att under april månad 2022 placera 10 mkr av det likvida 
överskottet hos KLP, Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB med 
organisationsnummer 556530-6460. 
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§ 27   GYF 2022/0033-01.01 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsjournaler, mars 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, 2 beslut. 
 
Rektor, Jenny Nyströmskolan 
1:4 Meddelande till hemkommunen om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl, är 

frånvarande i betydande utsträckning, 1 beslut. 
1:38 Byte av studieväg för enskild elev, 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,  

110 antagna under perioden 220215-220314. 
 
Förbundsdirektör 
1:1 Uppdaterad tidsplan för antagning 2022/2023 , 1 beslut. 
5:2 Sluta avtal med en enskild fysisk eller juridisk person att utföra uppgifter inom 

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

5:24 Avvisning av för sent inkommen överklagande, 2 beslut. 
5:26 Ingå samverkansavtal, 1 beslut. 
5:27 Ingå samverkansavtal, 1 beslut. 
5:33 Personuppgiftsbiträdesavtal, 2 beslut. 
6:8 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal, 

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

enligt LOU, 1 beslut. 
 
Planeringschef 
6:7 Tillsvidareanställning eller vikariat av planerare med chefs- och personalansvar,  

1 beslut. 
 
Kostchef 
6:8 Vikariat 6 månader eller längre av övrig personal, 2 beslut. 
 
Ekonomichef 
5:17 Tilläggsbelopp för fristående huvudmän, 2 beslut. 
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Ekonomiassistent vid förbundskansliet 
1:6 Inackorderingsbidrag, 3 beslut. 
 
Antagningshandläggare 
1:3 Meddelande till hemkommunen om elev börjar eller slutar i annan kommun, 3 st. 
 
Beslut 
Direktionen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
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§ 28 
 
Anmälningsärenden 
 
1. Protokoll från centrala samverkansgruppen 2022-01-19. 
 
2. Protokoll från centrala samverkansgruppen 2022-02-16. 
 
3. Mötesanteckningar från dialogmöte 2022-03-15 mellan arbetsutskottet och fackliga 

representanter från den centrala samverkansgruppen. GYF 2022/0133-01.01. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen om anmälningsärenden till protokollet. 
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§ 29   GYF 2021/0349-03.04 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
 
Information 
Ekonomichef Carina Cerafiani redovisar revisionsberättelsen och tillhörande rapporter 
för år 2021. 
 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige i respektive medlemskommun beviljar 
ansvarsfrihet för direktionen samt tillstyrker att årsredovisningen för 2021 godkänns. 
 
Revisorerna har gjort följande bedömning: 
 
− Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
− Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
− Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 
− Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 

finansiella mål som direktionen uppställt.  
− Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att måluppfyllelsen av de 

övergripande verksamhetsmålen är god. Av verksamhetsmålen uppnås 17 av 19 
(90 %). 

 
Balanskravet är uppfyllt i och med årets resultat 2021 och det finns inga underskott att 
återställa från tidigare år. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 30   GYF 2021/0500-01.04 
 
Kommunala vuxenutbildningen – Budgetförutsättningar 2022 
 
Information 
Ekonomichef Carina Cerafiani informerar om budgetförutsättningarna för 2022 för den 
kommunala vuxenutbildningen vid Axel Weüdelskolan. 
 
Prognosen för 2022 är ett underskott om 6,3 mkr. 
 
Styrelsen för vuxenutbildningen uppdrog åt ekonomifunktionerna i respektive 
medlemskommun att göra en genomlysning inom både Kunskapsnavet och 
gymnasieförbundets del av vuxenutbildningen. Redovisningen skulle presenteras 4 mars 
för styrelsen för vuxenutbildningen. I arbetet framkom dock att verksamheterna inte är 
jämförbara. 
 
Parallellt med utredningen har gymnasieförbundet arbetat fram ett förslag till 
ekonomisk hantering för att lösa budgetunderskottet för 2022. För att få en budget i 
balans föreslår gymnasieförbundet en återbetalning av det egna kapitalet till 
medlemskommunerna och att det baseras på ägarandel enligt bokslut 2021. 
Gymnasieförbundet föreslår att 10 mkr fördelas enligt följande: 
- Kalmar 6,9 mkr 
- Mörbylånga 1,4 mkr 
- Torsås 0,7 mkr 
- Borgholm 1,0 mkr 
 
Därefter föreslår gymnasieförbundet att återbetalningen vänds till ett ökat driftbidrag till 
Axel Weüdelskolan för att täcka det prognosticerade underskottet om 6,3 mkr. 
Överskjutande återbetalning förslås behållas av respektive medlemskommun enligt 
följande: 
− Kalmar 2,1 mkr 
− Mörbylånga 0,4 mkr 
− Torsås 0,2 mkr 
− Borgholm 1,0 mkr (ej medlem i styrelsen för vuxenutbildningen) 
 
Föreslagen åtgärd avser endast år 2022. 
 
Inför år 2023 och framåt kommer permanent nivåhöjning för Axel Weüdelskolan 
behöva diskuteras i budgetförhandlingarna våren 2022. 
 
Ekonomichef Carina Cerafiani informerar även om ”God kommunal hushållning (GHK) 
2023” vilken är en utredning om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner 
som genomförs på uppdrag av regeringen. Förbundet kommer att arbeta vidare med att 
ta fram en ny modell för att tydliggöra förbundets finansiella relation till 
medlemskommunerna. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 31   GYF 2022/0155-02.11 
 
Remisser från Skolinspektionen avseende ansökningar från friskolor 
 
Information 
Ekonomichef Carina Cerafiani redovisar ansökningar som inkommit till 
Skolinspektionen från fristående skolor, där förbundet ges möjlighet att yttra sig. 
Följande ansökningar har inkommit: 
 
Ljud och Bildskolan AB (nyetablering) 
- Teknikprogrammet, inriktning design, produktutveckling, informations- och 

medieteknik 
- Estetiska programmet, inriktning bild och formgivning samt estetik och media 
48 platser, totalt utbyggt 144 platser. 
 
Lärande i Sverige AB, Kalmar (nyetablering) 
- Naturbruksprogrammet, inriktning djurvård, hästhållning och naturturism 
30 platser, totalt utbyggt 90 platser. 
 
Lärande i Sverige AB, Karlskrona (nyetablering) 
- Naturbruksprogrammet, inriktning djurvård, hästhållning och naturturism 
30 platser, totalt utbyggt 90 platser. 
 
Totalt 108 platser per år och 324 platser vid fullt utbyggt. 
 
Etableringen av Ljud och Bildskolan AB, Lärande i Sverige AB i Kalmar och 
Karlskrona kommer att innebära (om bifall ges) en överetablering av utbildningsplatser 
samt negativa konsekvenser för den kommunala gymnasieskolan. De tillför heller inte 
något nytt till utbildningsutbudet i regionen. 
 
Ansökningar har även inkommit från Stiftelsen Kalmar Waldorfskolan, Praktiska 
Sverige AB, CIS Kalmar AB och Aspero Friskolor AB. Dessa har ansökt om förnyelse 
av sina verksamheter vilka inte innebär några förändringar för Kalmarsunds 
gymnasieförbund. Förbundet kommer inte att lämna remissyttrande i dessa fall. 
 
Remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2022-05-09. 
 
Ärendet återkommer för beslut i direktionen 2021-04-21. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 32   GYF 2022/0077-02.10 
 
Remiss från Skolverket avseende förslag med anledning av 
införandet av ämnesbetyg 
 
Information 
Verksamhetsområdeschef Stefan Regebro informerar om att remiss har inkommit från 
Skolverket avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg. Det gäller alla 
ämnesplaner för alla skolformer inom gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. 
Ämnesbetyg ska tillämpas från 1 juli 2025. De första eleverna som ges ämnesbetyg 
påbörjar sina studier i det nya systemet efter 1 juli 2025. 
 
Syftet är att ämnesbetygsreformen ska ge eleverna bättre förutsättningar än vad dagens 
kursutformning gör, för fördjupat lärande och lärande över tid där betyget ska spegla 
elevens kunskaper i ämnet som helhet.  
 
Förbundsdirektören föreslår att gymnasieförbundet lämnar remissyttrande. 
Arbetsutskottet har inga erinringar.  
 
Eventuella synpunkter bör vara Skolverket tillhanda senast den 9 maj 2022. 
 
Ärendet återkommer för beslut i direktionen 2021 04 21. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 33   GYF 2021/0430-10.15 
 
Information om gymnasieantagningen och antal sökande inför 
preliminärantagningen till nationella program läsåret 2022/2023 
 
Information 
Verksamhetsområdeschef Stefan Regebro informerar om gymnasieantagningen samt 
redovisar sökandestatistik för förbundets utbildningar inför preliminärantagningen till 
nationella program 2022/2023 med tjänstemännens förslag till förändringar. 
Preliminärantagningen baseras på elevernas höstterminsbetyg. Följande nämns särskilt: 
 
Jenny Nyströmskolan 
Barn- och fritidsprogrammet har färre förstahandssökanden i år och förbundskansliet 
föreslår en minskning av organisationen, från 64 platser till 32. 
 
Estetiska programmet har fler sökanden i år. Här föreslås att inriktningen dans ökar från 
5 platser till 16, media från 10 platser till 18, musik från 10 platser till 26. Inriktningen 
bild föreslås behålla sin organisation om 32 platser, likaså inriktningen teater med 
8 platser. 
 
Hotell- och turismprogrammet har legat vilande under två år. I år har fler sökt sig till 
programmet och här föreslås en organisation om 14 platser. 
 
För vård- och omsorgsprogrammet föreslås en minskad organisation, från 21 platser till 
18, beroende på mindre söktryck. 
 
Lars Kaggskolan 
Samtliga program på Lars Kaggskolan föreslås behålla nuvarande organisation. 
 
Stagneliusskolan 
Ekonomiprogrammet har högre söktryck i år och föreslås därför en utökad organisation, 
från 160 platser till 190. Likaså gäller samhällsprogrammet, här föreslås en ökning från 
224 platser till 256. 
 
Antal platser till AST-enheten (elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd) är 
behovsstyrt.  
 
Gymnasiesärskolan 
Prognos för 2022 är ca 25 elever. 
 
Introduktionsprogrammen 
Prognos för 2022 är 140 elever. Ingen förändring av den totala organisationen på 
220 platser föreslås för närvarande. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 34   GYF 2022/0135-01.05 
 
Uppföljning av betygsstatistiken kopplat till utbildningstappet 
 
Information 
Verksamhetsområdeschef Stefan Regebro informerar om pandemins påverkan på 
gymnasie- och gymnasiesärskolan. 
 
Enligt Skolverket har gymnasieskolan under covid-19 pandemin klarat att snabbt ställa 
om utifrån helt nya förutsättningar. Majoriteten av de tillfrågade huvudmännen bedömer 
dock att eleverna på gymnasiet i viss utsträckning har drabbats av ett kunskapstapp, det 
vill säga att elever inte får de kunskaper och färdigheter de normalt skulle ha fått och att 
detta främst gäller elever som har haft svårigheter med undervisning på distans. 
Elevernas kunskaper i yrkeskurser, praktiska moment och matematik bedöms ha 
påverkats i störst utsträckning. 
 
Förutsättningarna för likvärdig och rättssäker bedömning och betygssättning har också 
påverkats under pandemin, enligt huvudmännen. De uppger att det främst beror på 
begränsningar i undervisnings- och examinationsformer samt inställda nationella prov.  
 
Dessutom uppger många huvudmän att kvaliteten i undervisningen har påverkats av 
fjärr- och distansundervisningen, samtidigt som nästan alla uppger att de genomfört 
insatser för att motverka ett kunskapstapp för eleverna. De vanligaste insatserna är 
närundervisning för prioriterade elevgrupper samt extra stöd och förlängd 
undervisningstid för vissa elever. Hälften av huvudmännen fortsätter med insatser under 
nuvarande läsår, för att kompensera ett kunskapstapp. 
 
Kvalitets- och verksamhetsutvecklare Hans Gustavsson har jämfört betyg satta i 
januari/februari i år med betyg satta under samma period från och med år 2016. Han 
redovisar en detaljerad betygsstatistik. Därefter lämnas en sammanfattning av resultaten 
under pandemin enligt följande: 
 
− Antalet och andelen F är större än ett ”normalt” år 
− Det finns kurser som har lägre medelvärde samtidigt som det finns kurser som har 

högre medelvärde i år än tidigare år 
− Medelvärdet på betygen satta i januari/februari har minskat de två senaste åren 
− Frånvaron under läsåret 2021/22 (som ligger markant över läsåret 19/20) har 

troligtvis spelat stor roll för lägre betyg 
− Rektorer vittnar om att många elever som erbjuds extra tid inte nyttjar denna 

möjlighet. 
 
Förebyggande och kompensatoriska åtgärder presenteras enligt följande: 
 
− Närundervisning för prioriterade elevgrupper  
− Extra handledning och stöd  
− Utökning av tjänsteunderlag i engelska och matematik för att kompensera ett 

eventuellt utbildningstapp 
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− Ändrat arbetssätt för elevhälsan, till exempel mer utåtriktad verksamhet, digitala 
avstämningar etc 

− Tätare uppföljning vad gäller elevernas behov av extra anpassningar och särskilt stöd 
− Ökad bemanning på lovskolor där skolan aktivt kallat elever som är i behov 
− Utvecklingsprojektet ”Tillgängligt lärande” med stöd runt assisterande teknik fortgår  
− Förlängd kurs för enskilda elever samt möjlighet för omläsning av kurs och 

prövningar. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 35   GYF 2022/0123-10.06 
 
Redovisning av LUPP-enkäten 2021 
 
Information 
Varje år erbjuder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Sveriges alla 
kommuner och regioner att genomföra Ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken). Kalmarsunds gymnasieförbund har valt att delta vart tredje år. 
Hösten 2021 genomförde 764 av förbundets gymnasieelever i årskurs 2 enkäten, 
tillsammans med 14 075 andra elever i 40 kommuner. LUPP är ett verktyg för att ta 
reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Frågorna handlar om fritid, skola, familjen, 
hälsa, trygghet, samhälle och demokrati, arbete, framtid. 
 
Kvalitets- och verksamhetsutvecklare Hans Gustavsson redovisar resultatet för 
Kalmarsunds gymnasieförbund för frågor kopplade till ”Skola” och sammanfattar 
resultatet enligt följande: 
 
− Eleverna är lika nöjda med skola och utbildning som fritiden och livet som helhet 
− Tillgången (eller är det egentligen positiva upplevelsen av?) på datorer har minskat 
− Upplevelsen av våld och sexuella trakasserier på skolorna har minskat 
− Inflytandet/blir lyssnad på har ökat något 
− Känslan av trygghet har minskat överallt utom i hemmet 
− Upplevelsen av stress är oförändrad, flickor upplever stress i mycket högre 

utsträckning än pojkar. 
− Små skillnader jämfört med totalt resultat i Sverige. Störst plus har ”skolbiblioteket” 

och ”skolmaten” 
− Total ökning av index jämfört med medel 2015 och 2018 

 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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