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Plats och tid

Omfattning

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Ovriga deltagande
Ersättare

Tjänstemän m.fl.

Datum för justering

Underskrifter

Förbundskontoret, klockan 09.00- 1 0. I 5

$ l0- 1s

DzenitaAbaza (S)
Bjarne Ringdahl (S)
Erik Ciardi (C)
Mans Linge (M)
Leila ben Larbi (V)
Jan-Olof Forslund (S)
Björn Andreen (M)
Sven Stenson (M)
Sören Bondesson (S)

Gerd Ästrand (C), ersättare for Matilda Wärenfalk (S)
Sten Bondesson (C) ersättare für Marcus Johansson (C)

Elisabeth Heimark Sjögren (S)
Ingvar Nilsson (S)
Magnus Lundén (S)
Björn Brändewall (L)
Lars-Göran Andersson (S)
Mona Magnusson (M)

Christian Sandahl, verksamhetsområdeschef
Carina Cerafiani, ekonomichef
Inga Andersson, rektor $ 13

Jörgen Florheden, IKT-pedagog, $ 14

Ingegerd Andersson, sekreterare

Ordfiirande

Justerande
J F

Justering har tillkännagivits genom anslag på Kalmar

kommuns anslagstavla 2017 -

7120
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Remissvar - Betänkandet Det stämmer! ÖtaO transparens och mer
lika villkor (SOU 2016:66)

Beslutsunderlag
Förbundskontorets skrivelse 2017 -02-06
Remissvar till Utbildningsdepartem entet 2017 -02-06

etsutskottets protokoll 20 17 -02-I 4

Bakgrund
Fran Utbildningsdepartementet har remiss inkommit gällande "Remittering av
betänkandet Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66)".
Kalmarsunds gymnasiefiirbund har valt att göra ett begränsat remissvar gällande den del
som berör gymnasieverksamheten.

Förbundets remissvar fokuserar på tre delar av utredningen:
1. Den fiirsta delen som ger forslag över hur bestämmelsema om beräkning av och

beslut om bidrag till verksamheter med enskild huvudman ska tillämpas.
2- Den andra delen som berör foreslagna bestämmelser som reglerar hur huvudmännen

ska redovis a j åimforbar ekonomisk information.
3. Den tredje delen som utreder och lämnar fiirslag på hur kommuner kan ges ett

avgörande inflytande över nyetableringar av skolor som är avsedda att drivas med
vinstsyfte.

Kalmarsund gymnasieforbund ställer sig positiva till en forändring som fiirtydligar,
fiirenklar och som kvalitetssäkrar bidrag till fristående friskolor. Förbundet åir dock
övertygad om att vissa delar av fiirslagen inte kommer att varken ftirenkla, fortydliga
ell er kvalitets säkra bidrag till fri skolorna.

Förbundet ser inte att betänkandet och dess fiirslag skulle leda till färre överklagande
utan snarare att det i vissa fall ger utrymme till fler tolkningar vilket i sin tur innebär fler
överklaganden.

Under fiirutsättning att fiireslagna kompletteringar och ändringar genomlors enligt
upprättat remissvar, bifaller Kalmarsunds gymnasiefiirbund delvis utredarens fürslag:
o till lag om ändring i skolagen (2010:800) 16 kap 53a$, 17 kap 33a$, 19 kap 46a$

eller florslag till ftirordning om ändring i gymnasiefürordningen (2010:2039) 13 kap.

l0$ och (2011:185) l4 kap 10$,

o till ftirordning om ändring i gymnasieforordningen(2010:2039) 13 kap 10$ och
(2011:185) 14 kap l0$,

o till fiirordning om ändring i gymnasiefürordningen(2010:2039) 13 kap 3$ och
(2011:185) 14 kap 4$,

o till lag om ändring i skolagen 2kap 5$ eller fiirslag till fiirordning om ändring i
gymnasieforordningen (2010:2039) 2kap 2$ och (2011:185) 2 kap 2$.

Utdragsbestyrkande
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Kalmarsunds gymnasiefiirbund delar inte utredarens ftirslag:
o till ftirordning om ändring i gymnasiefürordningen (2010:2039) l3 kap. I $ och

(2011:185) 14 kap 1$,
o till ftirordning om ?indring i lorordningen om ett nationellt informationssystem für

skolväsendet enligt I a $.

Ekonomisk konsekvens
Storleken på de ekonomiska konsekvenserna är svåra att bedöma eftersom fürbundet
anser att många delar behöver fÌirtydligas ytterligare. Förbundet ifrågasätter om det är

fiirsvarbart att öka de administrativakostnadema då resultatet av ekonomisk
redovisning på enhetsnivå inte kommer att leda till ökad transparens eller mer jämfiirbar
information med enskilda huvudmän.
Vidare anser Kalmarsunds gyrnnasiefürbund att den uppskattade tid som anges gällande

avstämning och hantering av avstämningsbeslut bedöms rimlig. Däremot så anser

ftirbundet att utredningen bortser från kostnader avseende für- och efterarbete i form av

bedömningar/motiveringar och överklaganden, exempelvis gällande administrativa
kostnader och kommunala särkostnader. Storleken på de ekonomiska konsekvenserna
kommer därfür bli större än vad utredningen uppskattar.

Beslut
Styrelsen godkåinner upprättat fürslag till remissvar, daterat20lT-02-06, gällande
"Remittering av betåinkandet Det stäimmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU

2016:66)".

Beslutsexpediering
Utbildningsdepartementet
Medlemskommunerna

Utdragsbestyrkande
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Anmälningsärenden

1. Beslut fran Kalmar kommunfullmfütige $ 13 - Avsägelse samt fyllnadsval som

ersättare i styrelsen fìir Kalmarsunds gymnasiefiirbund efter Erik Holm(S).
GYF 201710015.

2. Protokoll från Centrala samverkansgruppen tillika skyddskommitté 2017-01-18.

Beslut
Styrelsen tar informationen om anmälningsärenden till protokollet.

Utdragsbestyrkande
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Anmälan av delegationsbeslut

Beslutsunderlag
Beslutsjournaler, februari månad 2017 .

Rektor, Axel Weüdelskolan
3:2 Besluta att utbildning på kursen ska upphöra om elev inom Vux, Särvr¡x och SFI

saknar ftrutsättningar att tillgodogöra sig densamma,20 beslut
6:7 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av öwig personal,

I beslut

Planerin gschef, Gymnasiesärskolan
6:6 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av öwig personal,

1 beslut

Rektor, Jenny Nyström sskolan
l:4 Meddela hemkommunen om en elev som inte fyllt20 år utan grltigt skäl är

frånvarande i betydande utsträckning, I beslut
1:39 Besluta om antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen samt

inträdesprov, 4 beslut
6:7 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av öwig personal,

5 beslut

Rektor, Lars Kaggskolan
l:22 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas inom individuellt val, I beslut
1:39 Antagring vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen samt inträdesprov,

7 beslut
1:40 Byte av studieväg ftir enskild elev, 1 beslut
l:41 Å.terantagning av elev som slutat i gymnasieskolan innan eleven har slutfürt

utbildningen, I beslut
6:7 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller l?ingre av öwig personal,

8 beslut

Rektor, Stagneliusskolan
1:39 Antagring vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen samt inträdesprov,

I beslut

Förbundschef
5:14 Bidrag ftir kost- och serviceavgift fiir enskild elev, I beslut

Ekonomichef
5:16 Beloppsnivå fiir interkommunala ersättningar till andra huvudmåin, 1 beslut

Verksamhetsområdeschef
6:2 Utse ställloreträdare fiir rektor, 3 beslut

Utdragsbestyrkande
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Antagningssekreterare
I :18 Beslut att vid synnerliga skäl ta emot elever som är behöriga till ett yrkesprogram,

till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ, 2 beslut

Ekonomiassistent vid färbundskontoret
1:3 Meddela hemkommunen om elev börjar eller slutar i annan kommun, 9 beslut
1:6 Besluta om inackorderingstillägg, 1 beslut

Beslut
Styrelsen godkåinner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

Utdragsbestyrkande
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Projekt Mångkulturell kompetens - Lägesrapport

Information
Mångkulturell kompetens är ett projekt mellan Kalmarsunds gymnasiefiirbund och
Arbetsfürmedlingen som startades våren 2016. Syftet àr att ge gymnasielorbundets
utbildningar ett personellt stöd inom SFI och språkintroduktion gonom att erbjuda
nyanlåinda till exempel praktik och/eller instegsjobb.

Verksamhetsområdeschef Christian Sandahl och rektor vid Lars Kaggskolan, lnga
Andersson informerar om projektet och var fiirbundet står idag.

I april 2016 gjordes en behovsanalys av fiirbundet. Personer söktes med:

- l?irarutbildning eller likvärdig utbildning
- ämneskunskaper inom naturvetenskap, matematik, engelska
- hög social kompetens fiir att kunna vara kulturöverbryggare
- språkkunskaper i fråimst arabiska, persiska, dari men även i tigrinja och kurdiska.

Därefter genomfürdes en matchning av Arbetsftirmedlingen vilket resulterade i att fem
personer i dagsläget verkar inom gymnasiefiirbundets skolor.

Det finns ett fortsatt behov av språkstöd i gymnasieftirbundets verksamhet.
Förbundskontoret fortsätter med att göra lornyad kartläggning och samarbetar med
Arbetsfürmedlingen beträffande matchning. Förhoppningsvis für forbundet in fler
personer med utländsk bakgrund till hösten. Det finns också ett behov av utbildning
inom svenskt skolväsende fiir de matchade personerna, då det finns en skillnad mellan
olika kulturer i synen på skolfrågor.

Ordfiirande Dzenita Abaza (S) menar att mångkulturell kompetens behövs inom skolans
verksamhet, framftirallt ftir att avlasta làrama. Hon upplyser om vilka arbetsmarknads-
politiska åtgärder som arbetslormedlingen erbjuder.

Beslut
Styrelsen tar informationen till protokollet.

Utdragsbestyrkande
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BETT-mässan 2017 - Aterrapportering

lnformation
IKT-pedagog Jörgen Florheden ger en återrapportering fran BETT-mässan i London
2017.

Gynnasiefürbundets delegation bestod av 13 personer, SYl-larare, rektorer och ledare,
ordftirande och vice ordftirande i styrelsen.

Ä.rets tema handlade om attbyggabroar mellan dåtid och nutid, mellan teknik och
pedagogik, mellan engelska elever och svenska lärare. Programmet sätts ihop av LIN
Education. I år fanns det två spår att välja mellan; Gymnasielärare och vuxenutbildning
eller rektor och ledningsspår. Deltagarna har haft som uppgift att skriva på
gymnasieftirbundets blogg, www.IKT-pedagogerna.se für att dela med sig av sina
reflektioner.

Omvärldsspaning är en viktig del i digitaliseringen. Jörgen Florheden berättar om
trender som till exempel robottekniken och VR-glasögon (Virtual reality). Han visar
också ett Micro Bit-kort flor styrelsen. Alla sjundeklassare i Storbritannien har fätt ett
sådant kort.

Sven Stenson (M) berättar om skolbesöket i Worthing där eleverna använder iPads till
fullo i undervisningen. Eleverna gav besökarna en undervisning i programmering med
hjälp av en app i iPaden.

Verksamhetsområdeschef Christian Sandahls reflektion är att det är lika viktigt att skapa
broar inom lorbundet som utanfiir. Det ger otroligt mycket attlãrama für mötas vid
sådana här tillfZillen och utbyta pedagogisk erfarenhet och ta del av ny teknik.

Dzenita Abaza (S) informerar om att det f,rnns planer pã att gymnasiefürbundet ska
¿urangera en regional konferens i höst, fiir att sprida de digitala kunskaperna vidare.

Sven Stenson (M) anser att politikernas deltagande var värdefullt eftersom det gav ett
bra underlag då fiirbundet står infiir en digital upphandling inom kort.

Beslut
Styrel sen tar informationen till protokoll et.

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgscollege - Lägesrapport

lnformation
Kalmarsunds gymnasieforbund beslutade 2015-01-29 att delta i bildandet av vård- och
omsorgscollege i Kalmar län. Syftet är att höja kvaliteten på vård och omsorg.
l3 kommuner deltar och Västervik kommun är huvudman/projektägare. Kommunerna
har bidragit med 25 000 kronor vardera per år under tre år.

Ekonomichef Carina Cerafiani informerar om VO-college organisationsstruktur och de

aktiviteter som genomftirts under 2015 samt ger en nulägesrapport. Ansökan om
certifiering gjordes och i juni 2016 stod det klart att nationella rådet godkände

VO-college i Kalmar län.

Nuvarande avtal löper ut20l7-11-30. Det nya avtalet avser en femårsperiod med start

frãr;'2017-12-01. Ekonomichefen informerar om finansieringen. Landstinget i Kalmar
län kommer att finansiera 300 000 kronor årligen under en femårsperiod. Kommunerna
samt Kalmarsunds gymnasieforbund står ftir resterande del, det vill säga 600 000 kronor
årligen under en femårsperiod. Kostnadsfiirdelningen baseras på en fast avgift samt en

rörlig del kopplat till invanarantal. Det innebär att finanseringen für gymnasieftirbundet
blir 30 769 kronor.

Inftir nya avtalet kommer Regionfürbundet utgå då projektet övergår i fürvaltande form.

Árendet om fürlängning av avtal återkommer flor beslut i styrelsen.

Beslut
Styrelsen tar informationen till protokollet.
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Utdragsbestyrkande


