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§ 36   GYF 2021/0430-10.15 
 
Utbildningsorganisation inför slutlig antagning läsåret 2022/2023 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-07. 
Utbildningsorganisation daterad 2022-04-05. 
Konsekvensanalyser daterade 2022-04-05. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-12. 
 
Bakgrund 
Förbundskansliet har utarbetat ett förslag, upprättat 2022-04-05, efter analys av årets 
ansökningar samt efter samråd med verksamhetsområdeschef och rektorerna för att i 
största möjliga mån tillgodose sökandes förstahandsval samt uppnå en verksamhet med 
hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Noterbart i årets antagning är att antalet 16-åringar 
i förbundets medlemskommuner 2022 visar ånyo på en ökning med ca 8 % efter att 
under 2021 visat på en mindre procentuell minskning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
 
Jenny Nyströmskolan 
Det totala antalet förstahandssökande ökar med 50 i jämförelse med föregående år. Det 
är främst till det estetiska programmet som antalet ökar med 37 förstahandssökande. De 
största förändringarna som föreslås uifrån nuvarande elevprognos är en utökning till det 
estetiska programmet samt färre platser till barn- och fritidsprogrammet. För övriga 
nationella program föreslås några smärre förändringar beroende på samläsnings-
möjligheter mellan program i gymnasiegemensamma ämnen för ökad kostnads-
effektivitet. 
 
Lars Kaggskolan 
Antalet förstahandssökande till skolan är fortsatt på en stabil och hög nivå. Aktuell 
sökbild garanterar en hög och kostnadseffektiv fyllnadsgrad på samtliga nationella 
program och därför föreslås inga förändringar i antalet utbildningsplatser.  
 
Stagneliusskolan 
Baserat på sökbilden inför antagning läsår 2022/2023 föreslås en organisation om 
192 platser på ekonomiprogrammet, det vill säga en ökning med en klass utifrån den 
preliminära organisationen. Trots att den aktuella sökbilden inte fullt ut fyller de sex 
klasserna så blir det kalkylerade utfallet på längre sikt positivt. För samhällsvetenskaps-
programmet och försäljnings- och serviceprogrammet föreslås att motsvarande 
organisation kvarstår som föregående läsår då aktuell sökbild inte motiverar ett förslag 
till revidering av antalet utbildningsplatser.  
 
Gymnasiesärskolan 
Gymnasiesärskolan har ingen platsorganisation men väl ett programutbud. 
Undervisningen samordnas inom respektive program för alla fyra årskurserna. 
Organisationen är för närvarande fyra nationella program och ett individuellt program. I 
år är det totalt 26 sökande, varav 12 sökanden till det individuella programmet. Inför 
årets antagning föreslås ingen förändring i programutbudet. 
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Beslut 
Direktionen fastställer utbildningsorganisation för läsåret 2022/2023 enligt upprättat 
förslag samt ger förbundsdirektören möjlighet att göra smärre justeringar i 
organisationen i anslutning till den slutliga antagningen. 
 
Beslutsexpediering 
Rektorer i Kalmarsunds gymnasieförbund 
Studie- och yrkesvägledare inom förbundets medlemskommuner 
Antagningskanslierna inom samverkansområdet 
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§ 37   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. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-12. 
 
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. 
 
Beslut 
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. 
 
Beslutsexpediering 
Rektor för restaurang- och livsmedelsprogrammet 
Antagningshandläggare 
Studie- och yrkesvägledare på grundskolorna 
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§ 38   GYF 2022/0077-02.10 
 
Yttrande över Skolverkets remiss avseende förslag med anledning 
av införandet av ämnesbetyg 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-14 
Yttrande daterat 2022-04-13. 
 
Bakgrund 
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. 
 
Förbundskansliet har upprättat ett förslag till yttrande daterat 2022-04-13. 
 
Syftet med ämnesbetygsreformen är att ge eleverna bättre förutsättningar än vad dagens 
kursutformning gör, fördjupat lärande och lärande över tid där betyget ska spegla 
elevens kunskaper i ämnet som helhet samt att ge bättre planeringsförutsättningar för 
lärare. Dagens kursutformade system medför stress för eleverna, som upplever att de 
hela tiden bedöms. Ett ämnesutformat system skulle därför kunna bidra till mindre 
stress och mer fokus på lärande för eleverna. 

Förbundskansliet instämmer i Skolverkets förslag och konstaterar att betygen har stor 
betydelse för den enskilde eleven, bland annat för att betygen används som 
urvalsinstrument till nästa nivå i utbildningssystemet. Betyg som inte upplevs som 
rättvisande kan enligt förbundskansliets bedömning leda till sänkt tilltro och legitimitet 
för hela betygssystemet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Föreligger inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att godkänna upprättat förslag till yttrande. 
 
Beslutsexpediering 
Skolverket 
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§ 39   GYF 2022/0134-02.10 
 
Yttrande över Kalmar kommuns remiss – Lokal strategi för att 
förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relation 2022-2026 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-07. 
Yttrande daterat 2022-04-06. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-12. 
 
Bakgrund 
Kalmarsunds gymnasieförbund har delgetts möjlighet att inkomma med yttrande 
gällande ”Lokal strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och 
våld i nära relation 2022–2026”. Förbundskansliet har utarbetat ett förslag till yttrande 
daterat 2022-04-06. 
 
Kalmarsunds gymnasieförbund ställer sig bakom den framtagna strategin och kommer 
arbeta för att uppnå de aktiviteter där förbundet har utsetts som ansvarig.  
 
Kalmarsunds gymnasieförbund står inför implementering av den nya kursplanen 
gällande sexualitet, samtycke och relationer. Den nya kursplanen lyfter fram flera delar 
som ligger i linje med de aktiviteter som är framtagna i ”Lokal strategi för att förebygga 
och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation 2022–2026”. Utöver 
ovanstående beskriven förändring genomför Kalmarsunds gymnasieförbund redan idag 
ett antal aktiviteter som ligger i linje med strategin. Kalmarsunds gymnasieförbund 
arbetar även med aktiviteter som inte lyfts i strategin men som är helt i linje med 
strategins intention. 
 
En önskvärd väg framåt för Kalmarsunds gymnasieförbund är på så vis att fokus under 
läsåret 22/23 är att implementera och följa upp arbetet med den nya kursplanen för 
sexualitet, samtycke och relationer samt utvärdera de insatser som på olika sätt 
beskrivits i yttrandet. Utifrån dessa uppföljningar och utvärderingar kan Kalmarsunds 
gymnasieförbund sedan göra analyser huruvida ändringar i läroplanen samt andra aktiva 
åtgärder i framtagna handlingsplaner lever upp till strategin. Utvärderingarna kan visa 
att Kalmarsunds gymnasieförbund eventuellt behöver göra ytterligare förändringar 
alternativt tillägg i sitt arbete för att leva upp till den framtagna strategin.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Föreligger inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att godkänna upprättat förslag till yttrande. 
 
Beslutsexpediering 
Kalmar kommun, kommunledningskontoret 
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§ 40   GYF 2022/0076-02.10 
 
Yttrande över ansökan från Ljud & Bildskolan AB om godkännande 
som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola i 
Kalmar kommun 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-04. 
Yttrande till Skolinspektionen daterat 2022-03-03. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-12. 
 
Bakgrund 
Direktionen har av Skolinspektionen erhållit rubricerad ansökan för yttrande. 
Förbundskansliet har utarbetat ett förslag till yttrande. 
 
Ansökan avser följande program: 
 
- Teknikprogrammet, inriktning design, produktutveckling, informations- och 

medieteknik 
- Estetiska programmet, inriktning bild och formgivning samt estetik och media 
 
Fullt utbyggd omfattar ansökan 144 elever. 
 
Konsekvenser 
Etableringen medför negativa ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser för Kalmarsunds gymnasieförbund. Fullständig redogörelse finns i 
upprättat förslag till yttrande. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att godkänna upprättat förslag till yttrande. 
 
Protokollsanteckning 
Susanne Eliasson (M), Björn Andreen (M), Kajsa Hedin (M), Britta Palmgren (M), 
Marcel van Luijn (M), Karin Karlsson (KD), Björn Brändevall (L), Jan-Olof Olsson (C) 
och Sten Bondesson (C) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Vi vill att alla elever i Kalmarsunds gymnasieförbunds medlemskommuner ska kunna 
hitta den skolan, det program som de önskar, som kan ge dem den trygghet, den 
kunskap och den trivsel som kan mynna ut i just de betyg och möjligheter i framtiden. 
För att kunna ge eleverna just detta ”smörgåsbord”, tror vi det är viktigt att det finns 
stora och små skolor, kommunala och fristående skolor och skolor med speciella 
inriktningar. 
 
För att just denna verklighet ska bli möjligt vill vi, trots den dåliga ekonomiska kalkylen 
som gymnasieförbundet visat, ge möjlighet för att starta upp sina skolor. 
Varje skola måste bli så bra som den kan, vara på tå för att lyckas attrahera elever. Vi 
tror att konkurrens är viktig på alla plan och områden. Är man inte tillräckligt duktig i 
sin undervisning, sin trygghet eller i sin marknadsföring, kommer skolan att konkurreras 
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ut eller att tvingas ändra sig, kostymanpassa sig efter det elevantal som söker sig till just 
deras skola”. 
 
Beslutsexpediering 
Skolinspektionen 
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§ 41   GYF 2022/0120-02-10 
 
Yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande 
som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola i 
Kalmar kommun 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-04. 
Yttrande till Skolinspektionen daterat 2022-03-03. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-12. 
 
Bakgrund 
Direktionen har av Skolinspektionen erhållit rubricerad ansökan för yttrande. 
Förbundskansliet har utarbetat ett förslag till yttrande. 
 
Ansökan avser Naturbruksprogrammet, inriktning djurvård, hästhållning och 
naturturism. Fullt utbyggd omfattar ansökan 90 elever. 
 
Konsekvenser 
Etableringen medför negativa ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser för Kalmarsunds gymnasieförbund. Fullständig redogörelse finns i 
upprättat förslag till yttrande. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att godkänna upprättat förslag till yttrande. 
 
Protokollsanteckning 
Susanne Eliasson (M), Björn Andreen (M), Kajsa Hedin (M), Britta Palmgren (M), 
Marcel van Luijn (M), Karin Karlsson (KD), Björn Brändevall (L), Jan-Olof Olsson (C) 
och Sten Bondesson (C) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Vi vill att alla elever i Kalmarsunds gymnasieförbunds medlemskommuner ska kunna 
hitta den skolan, det program som de önskar, som kan ge dem den trygghet, den 
kunskap och den trivsel som kan mynna ut i just de betyg och möjligheter i framtiden. 
För att kunna ge eleverna just detta ”smörgåsbord”, tror vi det är viktigt att det finns 
stora och små skolor, kommunala och fristående skolor och skolor med speciella 
inriktningar. 
 
För att just denna verklighet ska bli möjlig vill vi, trots den dåliga ekonomiska kalkylen 
som gymnasieförbundet visat, ge möjlighet för att starta upp sina skolor. 
Varje skola måste bli så bra som den kan, vara på tå för att lyckas attrahera elever. Vi 
tror att konkurrens är viktig på alla plan och områden. Är man inte tillräckligt duktig i 
sin undervisning, sin trygghet eller i sin marknadsföring, kommer skolan att konkurreras 
ut eller att tvingas ändra sig, kostymanpassa sig efter det elevantal som söker sig till just 
deras skola”. 
 
Beslutsexpediering 
Skolinspektionen 
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§ 42   GYF 2022/0104-02.10 
 
Yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande 
som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola i 
Karlskrona kommun 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-04. 
Yttrande till Skolinspektionen daterat 2022-03-03. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-12. 
 
Bakgrund 
Direktionen har av Skolinspektionen erhållit rubricerad ansökan för yttrande. 
Förbundskansliet har utarbetat ett förslag till yttrande daterat 2022-03-03. 
 
Ansökan avser Naturbruksprogrammet, inriktning djurvård, hästhållning och 
naturturism. Fullt utbyggd omfattar ansökan 90 elever. 
 
Konsekvenser 
Etableringen medför negativa ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser för Kalmarsunds gymnasieförbund. Fullständig redogörelse finns i 
upprättat förslag till yttrande. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att godkänna upprättat förslag till yttrande. 
 
Protokollsanteckning 
Susanne Eliasson (M), Björn Andreen (M), Kajsa Hedin (M), Britta Palmgren (M), 
Marcel van Luijn (M), Karin Karlsson (KD), Björn Brändevall (L), Jan-Olof Olsson (C) 
och Sten Bondesson (C) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Vi vill att alla elever i Kalmarsunds gymnasieförbunds medlemskommuner ska kunna 
hitta den skolan, det program som de önskar, som kan ge dem den trygghet, den 
kunskap och den trivsel som kan mynna ut i just de betyg och möjligheter i framtiden. 
För att kunna ge eleverna just detta ”smörgåsbord”, tror vi det är viktigt att det finns 
stora och små skolor, kommunala och fristående skolor och skolor med speciella 
inriktningar. 
 
För att just denna verklighet ska bli möjligt vill vi, trots den dåliga ekonomiska kalkylen 
som gymnasieförbundet visat, ge möjlighet för att starta upp sina skolor. 
Varje skola måste bli så bra som den kan, vara på tå för att lyckas attrahera elever. Vi 
tror att konkurrens är viktig på alla plan och områden. Är man inte tillräckligt duktig i 
sin undervisning, sin trygghet eller i sin marknadsföring, kommer skolan att konkurreras 
ut eller att tvingas ändra sig, kostymanpassa sig efter det elevantal som söker sig till just 
deras skola”. 
 
Beslutsexpediering 
Skolinspektionen 
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§ 43   GYF 2022/0087-02.10 
 
Remiss - Stiftelsen Kalmar Waldorfskolas ansökan om 
godkännande för särskild variant för gymnasieskolan i Kalmar 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-05. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-12. 
 
Bakgrund 
Direktionen har av Skolinspektionen erhållit rubricerad ansökan för yttrande.  
 
Ansökan avser samhällsvetenskapsprogrammet vid Dag Hammarskjöld Gymnasiet i 
Kalmar. Ansökan är en förnyelse av redan existerande program. Fullt utbyggt omfattar 
ansökan 30 elever. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser av etableringen förutses för Kalmarsunds gymnasieförbund. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att avstå yttrande till Skolinspektionen. 
 
Beslutsexpediering 
Skolinspektionen 
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§ 44   GYF 2022/0085-02.10 
 
Remiss - Stiftelsen Kalmar Waldorfskolas ansökan om 
godkännande för särskild variant för gymnasieskolan i Kalmar 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-05. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-12. 
 
Bakgrund 
Direktionen har av Skolinspektionen erhållit rubricerad ansökan för yttrande. 
 
Ansökan avser Dag Hammarskjöld Gymnasiet i Kalmar och estetiska programmet 
inriktning bild och formgivning. Ansökan är en förnyelse av redan existerande program. 
Fullt utbyggt omfattar ansökan 45 elever. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser av etableringen förutses för Kalmarsunds gymnasieförbund. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att avstå yttrande till Skolinspektionen. 
 
Beslutsexpediering 
Skolinspektionen 
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§ 45   GYF 2022/0084-02.10 
 
Remiss - Stiftelsen Kalmar Waldorfskolas ansökan om 
godkännande för särskild variant för gymnasieskolan i Kalmar 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-05. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-12. 
 
Bakgrund 
Direktionen har av Skolinspektionen erhållit rubricerad ansökan för yttrande. 
 
Ansökan avser naturvetenskapligt program, särskild variant Waldorf, vid Dag 
Hammarskjöld Gymnasiet i Kalmar. Ansökan är en förnyelse av redan existerande 
program. Fullt utbyggt omfattar ansökan 24 elever. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser av etableringen förutses för Kalmarsunds gymnasieförbund. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att avstå yttrande till Skolinspektionen. 
 
Beslutsexpediering 
Skolinspektionen 
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§ 46   GYF 2022/0119-02.10 
 
Remiss - Aspero Friskolor AB:s ansökan om godkännande för 
nationellt godkänd idrottsutbildning för gymnasieskolan i Karlskrona 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-05. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-12. 
 
Bakgrund 
Direktionen har av Skolinspektionen erhållit rubricerad ansökan för yttrande. 
 
Ansökan avser nationellt godkännande av idrottsutbildning för gymnasieskolan med 
inriktning handboll vid Aspero Idrottsgymnasium i Karlskrona. Ansökan är en förnyelse 
av redan existerande program. Fullt utbyggt omfattar ansökan 30 elever. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser av etableringen förutses för Kalmarsunds gymnasieförbund. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att avstå yttrande till Skolinspektionen. 
 
Beslutsexpediering 
Skolinspektionen 
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§ 47   GYF 2022/0104-02.10 
 
Remiss - CIS Kalmar AB:s ansökan om godkännande för nationellt 
godkänd idrottsutbildning för gymnasieskolan i Kalmar 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-05. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-12. 
 
Bakgrund 
Direktionen har av Skolinspektionen erhållit rubricerad ansökan för yttrande. 
 
Ansökan avser nationellt godkännande av idrottsutbildning för gymnasieskolan med 
inriktning golf vid Calmare Internationella Skola. Ansökan är en förnyelse av redan 
existerande program. Fullt utbyggt omfattar ansökan 18 elever. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser av etableringen förutses för Kalmarsunds gymnasieförbund. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att avstå yttrande till Skolinspektionen. 
 
Beslutsexpediering 
Skolinspektionen 
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§ 48   GYF 2022/0082-02.10 
 
Remiss - Praktiska Sverige AB:s ansökan om godkännande för 
riksrekryterande utbildning för gymnasieskolan i Kalmar 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-05. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-12. 
 
Bakgrund 
Direktionen har av Skolinspektionen erhållit rubricerad ansökan för yttrande. 
 
Ansökan avser riksrekryterande för sjöfartsutbildningen vid Praktiska Gymnasiet 
Kalmar. Ansökan är en förnyelse av redan existerande program. Fullt utbyggt omfattar 
ansökan 36 elever. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser av etableringen förutses för Kalmarsunds gymnasieförbund. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att avstå yttrande till Skolinspektionen. 
 
Beslutsexpediering 
Skolinspektionen 
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§ 49   GYF 2021/0500-01.04 
 
Utbetalning av eget kapital till medlemskommunerna kopplat till 
vuxenutbildningen 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-05. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-12. 
 
Bakgrund 
Vuxenutbildningen på Axel Weüdelskolan har ett prognosticerat underskott om 
6,3 mkr. Underskottet beror på ökad efterfråga i samband med att intäkterna för 
etableringsavtalen har minskat samtidigt som verksamheten har högre kostnader för 
utbetalningar till fristående huvudmän. 
 
För att uppnå en budget i balans år 2022 har Kalmarsunds gymnasieförbund tagit fram 
ett förslag till ekonomisk hantering för innevarande år. Förslaget innebär att förbundet 
delar ut 10 mkr från sitt egna kapital till medlemskommunerna. Utbetalningen fördelas 
enligt ägarandelen vid bokslutet 2021.  
 
Varje medlemskommun som ingår i Styrelsen för vuxenutbildningen kan sedan fatta 
beslut om att vända återbetalningen till ett ökat driftbidrag till Axel Weüdelskolan. 
Tanken är att det ökade driftbidraget ska täcka prognosticerat underskott om 6,3 mkr. 
Överskjutande återbetalning behålls av respektive medlemskommun.  
 
Återbetalning av eget kapital om 10 mkr fördelas enligt följande: 
 
− Kalmar 6,9 mkr  (ökat driftbidrag till AW 4,8 mkr) 
− Mörbylånga 1,4 mkr  (ökat driftbidrag till AW 0,9 mkr) 
− Torsås 0,7 mkr  (ökat driftbidrag till AW 0,5 mkr) 
− Borgholm 1,0 mkr  (ej medlem i Styrelsen för vuxenutbildningen) 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagen åtgärd avser endast år 2022 vilket innebär att en permanent nivåhöjning för 
Axel Weüdelskolan kommer behövas på sikt. Planeringen är att samtal runt en 
nivåhöjning kommer att påbörjas under budgetförhandlingar våren 2022. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att godkänna utbetalning av 10 mkr från det egna kapitalet till 
medlemskommunerna. 
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§ 50   GYF 2022/0033-01.01 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsjournaler, april 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, 6 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, 5 beslut. 
 
Rektor, Lars Kaggskolan 
1:37 Antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen samt inträdesprov,  

4 beslut. 
1:38 Byte av studieväg för enskild elev, 1 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, 2 beslut. 
3:4 Mottagande och antagande av elev till vuxenutbildningen på gymnasial nivå, 128 

antagna under perioden. 
3:7 Mottagande till SFI, 5 beslut. 
6:8 Vikariat 6 månader eller längre av övrig personal, 1 beslut. 
 
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. 

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

5:5 Avtal som ej rör lokaler och som överstiger gränsen för direktupphandling enligt 
LOU, 1 beslut. 

5:17 Beloppsnivå för interkommunala ersättningar till andra huvudmän, 1 beslut. 
5:27 Ingå samverkansavtal, 2 beslut. 
5:33 Personuppgiftsbiträdesavtal, 2 beslut. 
5:36 Bidrag till skolor i utlandet för gymnasiestudier, 1 beslut. 
 
Ekonomichef 
6:8 Vikariat 6 månader eller längre av övrig personal, 1 beslut. 
 
Ekonomiassistent vid förbundskansliet 
1:6 Inackorderingsbidrag, 1 beslut. 
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Antagningshandläggare 
1:3 Meddelande till hemkommunen om elev börjar eller slutar i annan kommun, 1 st. 
 
Beslut 
Direktionen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
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§ 51 
 
Anmälningsärenden 
 
1. Förbundskansliets beslut gällande ansökan till verksamhetsutvecklingsfonden 2022. 

GYF 2022/0109-01.01. 
 
 1 a) Beslut 2022-03-03 
 1 b) Tilläggsbeslut 2022-03-18 
 
2. Förbundskansliets beslut erbjudande om fortbildning till speciallärare. 

GYF 2022/0014-04.01. 
 
3. Dataskyddsombudets årsrapport för 2021. GYF 2022/0141-01.05. 
 
4. Protokoll från centrala samverkansgruppen 2022-03-16. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen om anmälningsärenden till protokollet. 
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§ 52   GYF 2022/0162-01.04 
 
Ökat medlemsbidrag och förändrad fördelningsmodell kopplat till 
vuxenutbildningen 
 
Information 
Ekonomichef Carina Cerafiani informerar om förslag till nivåhöjning för 2022 och en 
ny fördelningsmodell för 2023 för vuxenutbildningen. 
 
Vid gymnasieförbundets bildande år 1995 togs beslut om en budgetmodell för 
vuxenutbildningen som gäller än idag. Budgeten ökar endast av löneökningar.  
Förbundet har därför tagit fram ett nytt förslag till fördelningsmodell för 
vuxenutbildningen. Förbundet har eftersträvat en modell lik den för gymnasieelever 
med följande utgångspunkter: 
 
− Modellen baseras på demografisk förändring avseende målgruppen. 
− Löneökningar och statsbidrag tillkommer utöver ovan förändring. 
− Grunden för budget 2023 avser budget 2022 inklusive nivåhöjningen.  
− Modellen grundar sig på kronor/invånare i respektive medlemskommun och en 

justering krävs inledningsvis för att få en jämlik och rättvis modell. 
 
Diskussioner kommer att föras med medlemskommunerna under maj månad. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 53   GYF 2022/0173-01.04 
 
Budgetprognos efter tre månader 
 
Information 
Ekonomichef Carina Cerafiani redovisar budgetprognosen efter tre månader. 
 
Medlemskommunernas bidrag till Kalmarsunds gymnasieförbund år 2022 utgår från 
2021 års bidrag inklusive löneökningar, justering för ökning av antalet 16–19 åringar 
samt förändringar av statsbidrag. Sammantaget innebär detta ett medlemsbidrag för år 
2022 om 502 mkr. 
 
Bidraget fördelas, inklusive statsbidragen, med 89 % till gymnasieskolan samt 11 % till 
kommunal vuxenutbildning. Detta bidrag, tillsammans med andra externa intäkter i 
form av försäljning samt rekvirerade statsbidrag, utgör de medel vilka förbundet 
finansierar planerad verksamhet inför år 2022. 
 
Efter tre månader uppvisar Kalmarsunds gymnasieförbund ett resultat på plus 70,6 mkr 
enligt redovisningen. Detta resultat innehåller dock ett operiodiserat medlemsbidrag för 
april, arbetsgivaravgifter för två månader samt så är årsvisa kostnader för bland annat 
individuella valet och löneskatten operiodiserade. När dessa poster har hanterats 
prognostiseras helårsresultatet för Kalmarsunds gymnasieförbund till ett underskott om 
11,5 mkr. 
 
Budgetutfallsprognosen för 2022 baseras på det ekonomiska utfallet t o m 2022-03-31. 
Riktpunkten för perioden är ca 25 %. I uppföljningen ingår ett antal kalkylerade poster 
som bygger på senast kända uppgifter och prognoser på den förväntade ekonomiska 
utvecklingen. Exempel på sådana poster är bland andra semesterlöneskuld och 
pensionskostnader. 
 
Efter tre månader prognostiseras alltså helårsresultatet för Kalmarsunds 
gymnasieförbund att uppgå till minus 11,5 mkr vilket är 14,5 mkr sämre än budgeterat 
resultat. Prognosen innehåller ett helårsresultat för skolenheterna som tillsammans 
uppgår till minus 9,7 mkr. Underskotten går att finna både inom gymnasie- och 
vuxenutbildningen.  
 
De interkommunala ersättningarna prognostiseras överstiga budget med 11,5 mkr 
medan övriga gemensamma verksamheter ger ett överskott om 5,3 mkr varav 2,2 mkr är 
bidrag från skolmiljarden via medlemskommunerna. Restaurang- och caféverksamheten 
kalkylerar med ett underskott om 0,5 mkr.  
 
För att balansera resultatet för året kommer gymnasieförbundet använda sig av den 
resultatutjämningsreserv som byggts upp till 20 mkr under de senaste två åren. Baserat 
på helårsprognosen kommer förbundet nyttja 11,5 mkr av denna under 2022. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 54   GYF 2022/0170-10.01 
 
Information om NBV:s verksamhet om alkohol- och drogfria 
arrangemang 
 
Information 
Verksamhetsutvecklare på NBV, Ileana Alidzanovic, informerar om verksamheten och 
deras arbete med gymnasieungdomar.  
 
NBV står för Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet och deras idégrund bygger på 
nykterhet, demokrati och föreningsliv. I folkbildningen ges inga betyg. Alla 
arrangemang är alkohol- och drogfria. 
 
Verksamheten bygger på frivillighet och är utanför skoltid. NBV bjuder sedan några år 
tillbaka in alla elever på Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan på höstterminen till 
samtal om studiecirklar som handlar om demokratifrågor, jämställdhet, mångfald och 
jämlikhet. På vårterminen bjuds eleverna i årskurs 3 in inför studenten och då handlar 
det om alkohol- och drogfrågor. Önskvärt är även att få med elever från Jenny 
Nyströmskolan. Elevkårerna hjälper NBV med att komma i kontakt med eleverna.  
 
Eleverna får information om hur en studiecirkel fungerar, hur det är att vara en ledare 
med mera. Varje klass utser en representant som blir ledare för de studiecirklar som 
bedrivs klassvis. Cirkelledaren ansvarar för att hålla ihop gruppen, driva arbetet och ha 
kontakt med NBV. En studieplan ska tas fram och följas och närvaro rapporteras. 
 
Utöver det arrangerar NBV olika evenemang. Ett exempel är alkoholfri frukost på 
studentdagen. 
 
Vid större evenemang som utförs i samarbete mellan NBV och kåren, kan NBV hjälpa 
till med hyran, ljud- och ljusteknik med mera. Detta kan ge kåren bättre ekonomi och de 
kan i sin tur ge rabatter på exempelvis biljetter för evenemang till sina medlemmar som 
är med i studiecirklarna.  
 
Ordförande Dzenita Abaza riktar ett stort tack till Ileana för en mycket bra insats och 
bra initiativ. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 55   GYF 2021/0469-10.01 
 
Uppföljning av kommunalt aktivitetsansvar 
 
Information 
Administrativ samordnare för kommunalt aktivitetsansvar (KAA), Robert Bergkvist, 
redovisar senaste rapporteringen till Statistiska centralbyrån (SCB), nuläge, 
ansvarsfördelning, arbetssätt med mera. 
 
Senaste rapporten till SCB gäller antalet ungdomar inskrivna i KAA under perioden 
1 juli – 31 december. Jämfört med andra halvåret 2018 t.o.m. 2021 visar siffrorna att 
Mörbylånga och Torsås ligger på ungefär samma antal ungdomar medan Kalmar och 
Borgholm visar något färre.  
 
Aktuella siffror inför dagens sammanträde: 
 
Kalmar kommun  165 (6,5 %) 
Torsås     25 (9,3 % 
Mörbylånga    29 (5,6 %) 
Borgholm    30 (8,9 %) 
 
Information ges även om förebyggande åtgärder samt olika tillvägagångssätt för att 
etablera kontakt med elev som står i begrepp att hoppa av en utbildning. 
 
Åtgärder och aktiviteter som gymnasieförbundet erbjuder ungdomen som är registrerad 
i KAA är bland annat kartläggningssamtal och motiverande samtal, kontakter med 
arbetsförmedlingen, studie- och yrkesvägledare och hemkommunen. Förbundet är även 
behjälpliga med studiebesök/miljöbesök på skolor och utbildningar samt 
ansökningsprocessen till gymnasiet och komvux. Skolsamverkan sker mellan förbundet 
och Arbetsförmedlingen.  
Hemkommun ansvarar för alla aktiviteter som inte är knutna till skola.  
 
Utmaningar framöver är att få medlemskommunerna att använda sig av 
gymnasieförbundets framtagna handlingsplan som ska vara gemensam för 
kommunerna. Ytterligare utmaning är att få kontakt med samtliga ungdomar inom KAA 
samt se över tillvägagångssättet vid avbrott. 
 
Överläggning 
Ordförande Dzenita Abaza (S) meddelar att Kalmar kommun inom verksamheten 
Arbete och välfärd har äskat medel till en handläggare som ska arbeta med KAA.  
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet samt ger samordnaren i uppdrag att till 
nästa föredragning, redovisa hur många av de registrerade som är ute på arbetspraktik, 
hur många har fått hjälp till utbildning eller inskrivning till Arbetsförmedlingen. 
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§ 56   GYF 2022/0174-03.03 
 
Information kring kommunikationsarbete och marknadsföring 
 
Information 
Ordförande Dzenita Abaza (S) föreslår att ärendet utgår på grund av tidsbrist. 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att ärendet utgår. 
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§ 57   GYF 2022/0175-01.01 
 
Ledningsorganisation 
 
Information 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz informerar om förändring av lednings-
organisationen enligt följande: 
 
Under 2020 tog gymnasieförbundet tillsammans med fackliga organisationer fram en 
plan för strategisk kompetensförsörjning. Planen resulterade i ett antal aktiviteter där en 
av dessa handlade om att ”Förbundsledningen ska genomföra en analys av 
ledningsorganisation, där vi granskar styrkedja och beslutsvägar. Vi ska använda oss av 
en styrkedja som är effektiv för hela organisationen och som passar en modern skola”. 
 
Arbetet med ledningsorganisationen har på olika sätt pågått under 2021 och resulterade i 
att förbundsledningen i början av vårterminen 2022 träffat rektorer, planerare, fackliga 
organisationer samt huvudskyddsombud i enskilda samtal för att presentera ett förslag 
på ledningsorganisation.  
 
Målsättningen är att skapa en ledningsorganisation som gynnar elevernas 
kunskapsutveckling samt borgar för en ökad likvärdighet mellan förbundets olika 
verksamheter. En ledningsorganisation som har en tydlig styrkedja, en kultur som 
bygger på öppenhet, dialog och transparens mellan förbundets olika beslutsnivåer.  
 
Förslaget som arbetats fram är en utveckling av ledningsorganisationen på våra 
gymnasieskolor. Nuvarande ledningsorganisation bygger på att varje gymnasieskola är 
uppdelad på flera skolenheter och där gymnasiesärskolan får en egen skolenhet. 
Det nya förslaget utgår ifrån en sammanhållen skolenhet som leds av en rektor. Rektor 
ska svara för det övergripande ansvaret (arbetsmiljö, pedagogisk utveckling, ekonomi) 
och får till sitt stöd programrektorer samt planerare, till vilka rektor kan vidaredelegera 
arbetsuppgifter. Programrektorerna förväntas att delta med en framträdande roll, dels i 
skolledningen, dels i det pedagogiska utvecklingsarbetet.  
 
Syftet med en sammanhållen skolenhet och en ansvarig rektor per skolenhet är att skapa 
en tydlighet för personal, elever samt vårdnadshavare om vem som innehar 
ledningsansvaret.  
 
Programrektorer och planerare har rektor som närmaste chef och återrapporterar till 
rektor. Med anledning av det kommer förbundskansliet inte att återbesätta funktionen 
som planeringschef. Förbundskansliet ser däremot ett behov av att inrätta en tjänst som 
lokalstrateg, som har ett övergripande planeringsansvar över förbundets lokaler.  
 
Till det medicinska ansvaret (EMI) kopplas även det kommunala aktivitetsansvaret och 
ANDTS-arbetet med respektive samordnare. Verksamhetschefen föreslås även få titeln 
skolchef. 
 
Axel Weüdelskolan och Ölands utbildningscenter påverkas inte av föreslagen 
ledningsorganisation.  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
  

Arbete pågår med arbetsbeskrivningar samt risk- och konsekvensanalyser. 
 
Arbetsgivaren har som målsättning att förslaget om ny ledningsorganisation beslutas 
efter samverkan i den centrala samverkansgruppen i maj månad och träder i kraft i 
augusti innevarande år. Informationen har delgetts all personal. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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