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Plats och tid Hotell Skansen i Färjestaden, klockan 09.00–14.00 
 Ajournering klockan 09.45-13.00 
 
Omfattning § 58 - 65 
 
Beslutande   
Ledamöter Dzenita Abaza (S), ordförande 

Susanne Eliasson (M) 
Linus Hellman (S) 
Leila ben Larbi (V) 
Björn Brändewall (L) 
Jeanette Sandström (S) 
Kristina Sjöström (S) 
Sören Bondesson (S) 
Sten Bondesson (C), §§ 58-62 

 
Tjänstgörande ersättare Marcel van Luijn (M), ersättare för Björn Andreen (M) 
 Britta Palmgren (M), ersättare för Martin Olsson (M) 
 Jan-Olof Olsson (C), ersättare för Sten Bondesson C), §§ 63-65 
 
Övriga deltagande 
Ersättare Ylva Hällblad (S) 

Kajsa Hedin (M) 
Felix Brundin (S) 
Jaafar Al-Jabiri (C) 
Karin Karlsson (KD) 
Jessica Jämtin (C) 
Mona Magnusson (M), §§ 58-62 
Jan-Olof Olsson (C), §§ 58-62 

 
Tjänstepersoner m.fl. Mats-Peter Krantz, förbundsdirektör 
 Stefan Regebro, verksamhetsområdeschef 
 Chatharina Gustafsson, administrativ chef 
 Ingegerd Andersson, förbundssekreterare 
 
 
Datum för justering 2022-05-31 
 
 
Underskrifter  Sekreterare ___________________________________ 
  Ingegerd Andersson 
 
 Ordförande  ___________________________________ 
  Dzenita Abaza 
 
 Justerande ___________________________________ 
  Leila ben Larbi 
 
 
Datum för anslag Justering har tillkännagivits genom anslag på Kalmarsunds 

 gymnasieförbunds anslagstavla 2022-05-31 
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§ 58   GYF 2022/0191-01.02 
 
Revidering av miljöpolicy 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-29. 
Miljöpolicy. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-10. 
 
Bakgrund 
Gällande miljöpolicy är från 2011-06-01 och det finns ett behov av revidering och 
förbundskansliet har tagit fram ett förslag. Miljöpolicyn är ett styrande dokument och 
ett verktyg för Kalmarsunds gymnasieförbund att vara delaktig i att skapa en hållbar 
framtid. Policyn har sin utgångspunkt i Agenda 2030 då särskilt Mål 12 - Hållbar 
konsumtion och produktion. Den visar medarbetare, elever och andra intressenter att 
förbundet tar ansvar för framtiden och vill bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. 
 
Föreslaget visar på förbundets hållning inom följande områden: 
− Resor, möten och övernattningar  
− Upphandling och inköp av varor och tjänster  
− Placering av kapital  
− Återanvändning och återvinning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Revideringen genererar i nuläget inte i några ytterligare krav på resurser utan finansieras 
inom respektive verksamhets tilldelade budgetram. 
 
Beslut 
Direktionen godkänner förbundskansliets förslag till revidering av miljöpolicy. 
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§ 59   GYF 2022/0190-01.02 
 
Revidering av finanspolicy 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-29. 
Finanspolicy. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-10. 
 
Bakgrund 
Med anledning av förändring i miljöpolicy behöver finanspolicy ändras under punkten 
”Förvaltning av likviditetsöverskott” med tillägget ” Bedömning om vilket alternativ 
förbundet ska nyttja avgörs av den situation som råder vid aktuellt tillfälle. Förbundet 
verkar för att Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning (KLP) tar hänsyn till 
hållbarhetsfrågorna vid placering av förbundets likviditetsöverskott”. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Revideringen anses inte generera i några väsentliga ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslut 
Direktionen godkänner förbundskansliets förslag till revidering av finanspolicy. 
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§ 60   GYF 2022/0033-01.01 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsjournaler, maj 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, 4 beslut. 
 
Rektor, Gymnasiesärskolan 
2:17 Antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen samt inträdesprov, 

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

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

7 beslut. 
6:8 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal,  

1 beslut. 
 
Planerare, Lars Kaggskolan 
6:8 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal,  

1 beslut. 
 
Rektor, Stagneliusskolan 
1:8 Beslut om att elevs utbildning får avvika från vad som gäller i nationellt program, 

3 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, 

112 antagna under perioden. 
 
Förbundsdirektör 
5:4 Avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen för direktupphandling 

enligt LOU, 1 beslut. 
 
5:36 Bidrag till skolor i utlandet för gymnasiestudier, 1 beslut. 
 
Arbetsutskottet 
5:21 Beslut om att få ansöka om YH-utbildning (mjukvaruutvecklare). 
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Verksamhetsområdeschef 
6:2 Utse ställföreträdande rektor, 1 beslut 
6:5 Se till att nytillträdd rektor snarast går en särskild befattningsutbildning, 2 beslut. 
 
Ekonomichef 
5:18 Tilläggsbelopp för fristående huvudmän, 4 beslut. 
5:19 Bidragsbelopp för under året tillkommande fristående huvudmän med elever 

från kommun inom gymnasieförbundet, 1 beslut. 
 
Administrativ chef 
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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§ 61 
 
Anmälningsärenden 
 
1. Beslut från Mörbylånga kommunfullmäktige §§ 101, 102 – Årsredovisningen 

godkänns, ansvarsfrihet beviljas för 2021. GYF 2021/0349-03.04. 
 
2. Beslut från Kalmar kommunfullmäktige § 91 – Årsredovisningen godkänns, 

ansvarsfrihet beviljas för 2021. GYF 2021/0349-03.04. 
 
3. Protokoll från centrala samverkansgruppen 2022-04-13. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen om anmälningsärenden till protokollet. 
 
 

  



KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Direktionen Sammanträdesdatum  Sida  
 2022-05-19 7 
  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
  

§ 62   GYF 2022/0203-10.06 
 
Information om lovskolan 
 
Information 
Verksamhetsområdeschef Stefan Regebro informerar om lovskolan. 
 
Begreppet lovskola är reglerat i skollagen för grundskolan men inte för gymnasieskolan. 
Huvudmannen kan dock organisera frivillig lovskola för elever. Den regleras inte i 
skollagen men statsbidrag kan sökas för alla lov utom jullovet. Bidraget ska gå till 
undervisning under skollov för elever som inte uppnår eller riskerar att inte nå 
betyget E.  
 
Ämneslärare arbetar med proaktiva åtgärder för att minimera risken för att en enskild 
elev ska hamna i en situation där rektor nödgas fatta beslut om extra anpassningar eller 
särskilt stöd. Visar det sig trots allt att en elev befinner sig i behov av extra anpassningar 
eller särskilt stöd anmäler ämneslärare alternativt mentor/lots ärende till skolans 
EHT-team (elevhälsoteam). 
 
Inför sport-, påsk- och sommarlovet följer EHT-teamet upp samtliga elevers 
studiesituation som resulterar i att skolan aktivt tar initiativ till att erbjuda elever 
undervisning under lovet för att möjliggöra ökad måluppfyllelse.  
 
Uppföljning och resultat av lovskolan läsåret 2021/2022 
 
− Höstlovet - 103 anmälda elever (tidigare år 60-70 elever). Frånvaro ca 40 %. 
− Sportlovet - 160 anmälda elever (tidigare år 90-110 elever). Frånvaro ca 35 %. 
− Påsklovet - 170 anmälda elever (tidigare år 90-110 elever). Frånvaro ca 30 %. 
− Elever som deltagit fullt ut har erbjudits 80 timmars undervisning med hög lärartäthet. 

En veckas lovskola motsvarar 6 veckor i ett ämne. 
− Svårt att utvärdera effekterna av lovskolor under läsåret i jämförelse med lovskolan i 

juni då resultat visas i betyget. 
− Lovskola under pågående terminer fyller en viktigare funktion än sommarlovsskolan 

(proaktivt). 
− Elever som har deltagit är väldigt nöjda med lovskolan.  
 
Lovskola kommer att erbjudas för drygt 200 elever i juni månad. Ca 140 elever 
beräknas att delta. Resor, arbete och andra orsaker utgör hinder för ett antal ungdomar 
att delta. Ett annat hinder är icke aktiva busskort under lovskolan vilket kan vara 
avgörande för eleverna. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
 

  



KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Direktionen Sammanträdesdatum  Sida  
 2022-05-19 8 
  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
  

§ 63   GYF 2022/0174-02.02 
 
Information kring kommunikationsarbete och marknadsföring 
 
Information 
Verksamhetsområdeschef Stefan Regebro och förbundsdirektör Mats-Peter Krantz ger 
information kring hur förbundet arbetar idag kring kommunikationsarbete och 
marknadsföring, såväl centralt på förbundskansliet som lokalt på skolenheterna. 
 
Förbundet har över tid utvecklat en systematik vad gäller kommunikation och 
marknadsföring. Ett årshjul är framarbetat för att tydliggöra vilka moment som ska 
genomföras månad per månad under läsåret. 
 
Kommunikationsarbetet ska säkerställa att rätt kommunikation når ut till 
kommuninvånarna. Förbundet som organisation ska hantera marknadsföring av olika 
verksamheter, vilka kommunikationskanaler som ska användas samt vad som ska 
marknadsföras via digitala respektive tryckt material. 
 
Som utbildningsanordnare för våra medlemskommuner är det av största viktigt att 
förbundet har en så likvärdig kommunikation som möjligt. Skolorna ska självklart 
arbeta med sina “varumärken” och marknadsföra sina program och utbildningar men det 
är viktigt att detta görs under ett och samma ”paraply” och som en del av Kalmarsunds 
gymnasieförbund. Än viktigare är att kommunicera kring delar som rör förändringar i 
förbundets organisationer eller kommunikation som kopplas till kriser, det vill säga att 
förbundet säkerställer och kvalitetssäkrar den information, kommunikation och 
marknadsföring som når alla målgrupper. 
 
För att få en kommunikation/marknadsföring som är mer enhetlig behöver förbundet 
utveckla arbetet och skapar därför en organisation kring detta. En 
kommunikationsansvarig har nyligen anställts och en kommunikatör kommer att 
rekryteras inom kort. Den nya organisationen innebär att varje skola kommer att få ett 
riktat stöd och att skolorna inte behöver skapa en egen organisation för kommunikation 
och marknadsföring. Syftet är att frambringa en mer likvärdig kommunikation till alla 
målgrupper i förbundet. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 64   GYF 2022/0109-01.01 
 
Redovisning av beviljade projekt ur verksamhetsutvecklingsfonden 
 
Information 
Under våren 2022 beviljades medel för 380 098 kronor ur verksamhetsutvecklings-
fonden. Av de 14 projektansökningar som inkom var det 9 styck som beviljades medel 
helt eller delvis. Avsatta medel ur fonden var 1 miljon kronor. Projektansökningarna 
inom ANDTS skulle särskilt prioriteras enligt satsningar i budget 2021. Inga 
ansökningar inkom som berörde området. 
 
Följande projekt beviljades under våren 2022: 
 
Film om Kalmar på lätt svenska, Axel Weüdelskolan 
Filmer ska produceras och användas i undervisningen för elever inom grundläggande 
undervisning (GRUV). 
 
Svenska genom körkortskunskap, Axel Weüdelskolan 
En förberedande orienteringskurs i körkortsteori för att öka möjligheterna till snabbare 
integration och snabbare inträde på den svenska arbetsmarknaden.  
 
Vidareutveckling av Projektet ORK, Axel Weüdelskolan 
Orienteringskurs centrerad kring samhällsorienterande ämnen, det svenska språket och 
studieteknik.  
 
Symposium 2022, Jenny Nyströmskolan 
Deltagande på konferensen Symposium 2022 som arrangeras av Nationellt Centrum för 
svenska som andraspråk. Lärare ska undervisa utifrån ett språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt vilket är fokus under konferensen.  
 
Slumpvisa drogtester, Lars Kaggskolan 
Slumpvisa drogtester ska genomföras i alla elevgrupper. 
 
Butiksmiljö på Stagneliusskolan 
Bygga upp en realistisk butiksmiljö för de elever som går på försäljnings- och 
serviceprogrammet.  
 
Vetenskaplighet i en Trumpisksanning, Stagneliusskolan 
Naturkunskapslärarna ska genom kollegialt samarbete utveckla undervisning för att 
främja elevers vetenskapliga förhållningssätt och kritiska tänkande. Samarbete med 
Linnéuniversitetet. 
 
Framtidens mat och klimat, Ölands utbildningscenter 
Fortsätta ge eleverna inom kök- och restaurangutbildningen en bred utbildning och 
förmåga att utveckla sina kunskaper kring mat- och dryckesproduktion som ett hantverk 
som är under ständig utveckling.  
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Att prova någon annans skor, Ölands utbildningscenter 
Att såväl teoretisk som praktiskt visa hur rollspel skapar möjligheter att "prova en annan 
människas skor" och där igenom bygga förståelse och handlingsberedskap för skeenden 
och situationer som människor ställs inför livet igenom, idag, igår eller i morgon. I 
samarbete med Kalmar länsmuseum. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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§ 65 
 
Information från förbundsdirektören 
 
Kampanjvecka mot droger 
Under vecka 20 håller gymnasieförbundet en kampanj för eleverna på Jenny 
Nyströmskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan. Trygghet står i fokus och 
eleverna ska få mer kunskap om narkotika och dess skadeverkningar. De får bland annat 
besök av polisen, länsstyrelsen, ungdomsjouren, kvinnojouren och skolornas elevkårer.  
 
Kampanjen avslutas med föreläsningen Nej tack! för alla vårdnadshavare i Kalmarsalen 
23 maj. Föreläsningen ger bland annat verktyg för hur det går att upptäcka tecken på 
användning av narkotika och var det går att få hjälp och stöd. Föreläsningen genomförs 
av säkerhetschef Håkan Roupé och behandlingsassistent Johan Hjulström, Kalmar 
kommun. 
 
Information om förändrad ledningsorganisation GYF 2022/0175-01.01 
Arbetsgivaren har tagit beslut om förändrad ledningsorganisation som träder i kraft 
1 augusti 2022. Förändringen har inför beslut samverkats i centrala samverkansgruppen 
2022-05-11. Förbundsdirektören redovisar detaljerat den nya ledningsstrukturen. 
 
Rekrytering till de rektorstjänster som är placerade på gymnasieskolorna kommer ske 
genom intresseanmälan. I första hand ser arbetsgivaren att intresse lämnas för ett 
rektorsuppdrag på den skola där de idag verkar som rektor men möjlighet ges även att 
lämna intresse för en rektorstjänst på någon av förbundets andra gymnasieskolor. 
Intresseanmälan är öppen till den 25 maj. Intervjuer kommer att äga rum i början av juni 
och ett beslut kring tillsättning av rektorstjänsterna fattas därefter. 
 
Under hösten 2022 kommer nytillträdda rektorer att få i uppdrag att utforma sin inre 
organisation. Arbetet sker i nära dialog med verksamhetschef. Ett beslut om respektive 
gymnasieskolas organisering ska presenteras och beslutas vid vårterminens start 2023. 
 
Förbundsdirektören informerar om nya titlar fr o m 1 augusti 2022: 
 
− Planeringschef, tidigare planerare med personalansvar. 
− Verksamhetschef, tidigare verksamhetsområdeschef. 
 
Verksamhetschef föreslås också bli tillika skolchef men detta kan träda i kraft först efter 
att förbundsordningen har reviderats, förhoppningsvis 1 januari 2023. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
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