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Plats och tid

Omfattning

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande
Ersättare

Tjänstemän m.fl

Datum för justering

Underskrifter

Förbundskontoret, klockan 09.00- 1 2. I 0

$$ l6-27

DzenitaAbaza (S)
Erik Ciardi (C)
Leila ben Larbi (V)
Jan-Olof Forslund (S)
Björn Andreen (M)
Sven Stenson (M)
Matilda Wtirenfalk (S)
Sören Bondesson (S)

Ylva Hällblad (S), ersättare für Bjarne Ringdahl (S)
Bjöm Bråindewall (L), ersättare fiir Mans Linge (M)
Sten Bondesson (C), ersättare ftir Marcus Johansson (C), $$ 1-25
Mona Magnusson (M), ersättare ftir Marcus Johansson (C), $$ 26-27

Elisabeth Heimark Sjögen (S)
Ingvar Nilsson (S)
Magnus Lundén (S)
Lars-Göran Andersson (S)
Mona Magnusson (M), $$ l-25

Joachim Håkansson, fürbundschef
Chatharina Gustafsson, administrativ chef
Carina Cerafi ani, ekonomichef
Anna Olsson, rektor Jenny Nyströmsskolan, $ l6
Fredrik Wiebert, projektledare Kreation, $ 22

Jenny Herlin, kommunikalör, $ 22
Helena Swahn Håkansson, rektor Jenny Nyströmsskolan, $ 23

Annette Alm Palm, kurator Jenny Nyströmsskolan, $ 23

Sven-Göthe Lidheim, antagningssekreterare, ç 27

Christian Sandahl, verksamhetsområdeschef , $ 27
Ingegerd Andersson, sekreterare

2017- ô4- l2

Sekreterare

Ordfürande
Abaza

!

Justerande i,--q=L* \" *".n ,\*\--
Leila ben Larbi

för anslag Justering har tillkännagivits slag på Kalmar
kommuns anslagstavl a 2017
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Presentation av ny rektor

lnformation
Anna Olsson, ny rektor vid Jenny Nyströmsskolan, presenterar sig.

Þx.
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Godkännande av Arsredovisning 2016

Beslutsunderlag
Förbundskontorets skrivelse 2017 -03 -l 6
Å¡sredovisning2016.
Arbetsutskottets protokoll 2017 -03 -21.

Bakgrund
Kalmarsunds gymnasiefürbund resultat lor 2016 uppgår till 8 mkr. Skolenheternas

samlade resultat visar ett överskott om 3,1 mkr. Vid bokslutsavstämningen âLr 2015
uppgrck motsvarande resultat till ett underskott om 13,7 mkr.

Resultatet inklusive både skolenheter, interkommunala ersättningar, gemensam

verksamhet, finanser samt fiirbundskontor innebåir att gymnasieforbundet även detta år

klarat av att inhämta det besparingsbeting, minskning av 16-19 ânngar, som belastade

verksamheten i början av året med ca l6 mkr. Det positiva resultatet innehåller även en

återftiring av ej nyttjade medel avseende pensionsrätter. Detta innebä¡ att medel återfürs

till resultatet (5,9 mkr inklusive löneskatt).

Måluppffllelsen fiir gymnasiefiirbundets olika mål inom de prioriterade områdena
uppgår tlll74%.

Beslut
Styrelsen godkänner Årsredovisningen 2016 for Kalmarsunds g¡mnasieftirbund.

Beslutsexpediering
Förbundets revisorer
MedlemskoÍrmunerna

Utdragsbestyrkande
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Avtal om f¡nansiering för vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Beslutsunderlag
Förbundskontorets skrivelse 2017 -03 -l 5.

Förslag på avtal, daterat 2017-02-10.
Arbetsutskottets protokoll 2017 -03-21.

Bakgrund
Vård- och omsorgscollege i Kalmar län (VO-college) är en sammanslutning och en

samverkansform fiir arbetsgivare, utbildningsanordnare samt fackliga organisationer
inom vård- och omsorg. Syftet med ett vård- och omsorgscollege är;

Genom samverknn skapa bästa möjliga fi)rutsättningar þr att kunna erbjuda en vård
och omsorg av högsta kvalitet i livets alla skeden, idag och iframtíden.

Ett regionalt samverkansavtal reglerar det gernensamma arbetet och nuvarande avtal
löper ut 2017-ll-30. Den regionala styrgruppen ansvarar fär att arbetet med vård- och
omsorgscollege bedrivs inom ramen für nationella styrdokument samt regionala och
lokala måI.

Det nya avtalet gäller fiir perioden 2017-12-01tiIl2022-11-30. Avtalsparterna visar
genom undertecknandet av detta avtal en viljeinriktning om en långsiktig finansiering
ftir ett vård- och omsorgscollege inom Kalmar låin även efter denna fernårsperiod.

Västerviks kommun åir huvudmanprojektägare fiir VO-College Kalmar län.

Ekonomisk konsekvens
Finansieringsparterna åtar sig att säkerhetsställa en finansiering av VO-college med en

årlig budget på 900 tkr under fem år. Kostnaderna fürdelas enligt floljande:
- Landstinget Kalmar län finansierar 300 tkr årligen under en fernårsperiod.
- Kommunerna samt Kalmarsunds gymnasiefiirbund står für resterande del, dvs.

600 tkr årligen under en femårsperiod. Kostnadsftirdelningen baseras på en fast
avgift samt en rörlig del kopplat till invanarantal.

- För Kalmarsunds gyrnnasiefürbund baseras avgiften på en fast del på 30 769 kronor
årligen under en fernårsperiod.

- Utöver denna kostnad åtar sig avtalsparterna ekonomiskt ansvar für de beslut som

fattas inom regionala styrgruppen.

Beslut
Styrelsen bifaller fiirslaget till avtal om finansiering fiir vård- och omsorgscollege i
Kalmar län tillsammans med länets 12 kommuner och landstinget Kalmar län.

Beslutsexpediering
Västerviks kommun
Medlemskommunerna

Utdragsbestyrkande
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Revidering av delegationsordn¡ng

Beslutsunderlag
Förbundskontorets skrivelse 2017 -03 -I 5.

Delegationsordning, fiirslag p å revideringar
Arbetsutskottets protokoll 2017 -03 -2I.

Bakgrund
Delegering innebär att styrelsen beslutar uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller
ersättare eller åt en anställd i fiirbundet attfattabeslut på styrelsens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av árenden. Bestämmelser om delegering finns i
Kommunallagen (KL) 6 : 3 3 -3 8. Styrelsen reviderade delegationsordningen für
Kalmarsunds gymnasieftirbund 2016-12-15. Sedan dess har det uppmärksammats att
några tillägg behöver göras enligt ftiljande:

4:2 Ansvar och åtgåirder mot kränkande behandling av elev
Tillägg till punkten. Styrelsen har tidigare diskuterat om vem elev kan vända sig till, om
det visar sig att hon/han ktinner sig kränkt av rektor. Därav fiireslås att lorbundschefen
kan (utöver delegation till rektor), vidaredelegera även till verksamhetsområdeschefen.

4:5 Ansvar och åtsärder d hrister i verksamheten
Punkten är ny med hänvisning till skollagens kapitel 4: "Kvalitet och inflytande":

7 g Om det vid uppfoljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det
finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga årtgfuder vidtas.

8 $ Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner fiir att ta emot och utreda klagomål mot
utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.

enligú LOU
Tillägg till punkten. IT-samordnare har ansvar for gymnasieft)rbundets kopiatorer och
framtagande av serviceavtal och liknande. Därav ftireslås att fiirbundschefen kan
(utöver delegation till respektive chef efter samråd med EC) vidaredelegera även till
IT-samordnaren.

I övrigt åir det endast redaktionell åindring.

Beslut
Styrelsen godkänner upprättat fiirslag till reviderad delegationsordning für Kalmarsunds
gymnasiefiirbund.

Beslutsexpediering
Medlemskommunema
Förbundskonferensen
Förbundskontoret

Utdragsbestyrkande
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Anmälningsärenden

l. Beslut från Torsås kommunfullmäktige $ 12 - godkännande av Kalmarsunds
gymnasieftirbunds delårsrapport fiir 20 I 6. GYF 201 6 I 05 47 .

2. Förbundskontorets beslut gällande ansökan till verksamhetsutvecklingsfonden 2017.
F 201710124.

3. Protokoll fran centrala samverkansgruppen 2017-02-15.

4. Protokoll från centrala skyddskomm ittén 2017 -03 -08.

Beslut
Styrelsen tar informationen om anmälningstirenden till protokollet.
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Anmälan av delegationsbeslut

Beslutsunderlag
Beslutsjournaler, mars mãnad 2017

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

saknar ftirutsättningar att tillgodogöra sig densamma,4T beslut

Rektor, Gymnasiesärskolan
2:4 Meddela hemkommunen om elev börjar eller slutar i annan kommun, I beslut.

Rektor, Jenny Nyströmsskolan
I:4I Ä.terantagning av elev som slutat i g¡rmnasieskolan innan eleven har slutfiirt

utbildningen,2 beslut
6:7 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 måtnader eller längre av övrig personal,

l beslut

Rektor, Lars Kaggskolan
l:39 Besluta om antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen samt

inträdesprov, 12 beslut
l:41 Återantagning av elev som slutat i gymnasieskolan innan eleven har slutfürt

utbildningen,2 beslut
4:2 Ansvar och åtgärder mot kränkande behandling, 2 beslut

Rektor, Stagneliusskolan
6:7 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av öwig personal,

2 beslut

Rektor, ölands Gymnasium
3:4 Beslut om mottagande och antagande av elever på gymnasial vuxenutbildning

(antagningslista hos expeditionen).
3:7 Beslut om mottagande till SFI, GYF 201110175.
6:7 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av öwig personal,

1 beslut

Arbetsutskottet
4:T Beslut om avstängning av elev, helt eller delvis, 1 beslut.

Förbundschef
5:4 Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen fiir direktupphandling

enligt LOU, 4 beslut
5:15 Justering i attestplan, I beslut
5:26 Besluta att ingå samverkansavtal, 5 beslut

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsområdeschef
5:4 Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gråinsen ftir direktupphandling

enligt LOU, I beslut
6:2 Utse ställftireträdare für rektor, I beslut
6:4 Tillsvidareanställning av rektor, I beslut.

Planeringschef
5:4 Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen fiir direktupphandling

enligt LOU, I beslut

Administrativ chef
5:4 Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen fiir direktupphandling

enligt LOU, I beslut
5:17 Besluta om tilläggsbelopp frir fristående huvudmän, I beslut

Ekonomiassistent vid fürbundskontoret
1:3 Meddela hemkommunen om elev börjar eller slutar i annan kommun, 4 beslut
1:6 Besluta om inackorderingstillägg, 3 beslut

Beslut
Styrel sen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.
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Utveckling av gymnasieförbundets varumärke, interna löften utifrån
arbetsgivarrollen

lnformation
Projektledare Fredrik V/iebert från Kreation, informerar om utvecklingsarbetet av
gymnasiefiirbundets varumdrke. Kreation har arbetat med att ta fram en tydlig bild av

organisationens visioner, kärnvärden, löften med mera.

Sex workshops med olika grupper har hållits under januar. 2017 . Grupperna har bestått
av politiker från gymnasiefürbundets arbetsutskott, stabchefer, rektorer/chefer, elever,

lärare samt blandad personalgupp.

Utifrån gruppernas arbete har Kreation tagit fram fina kärnvärden med beskrivande text
till samt kommunikativt löfte.

Kalmarsunds gymnasiefiirbunds varumärke ska inte ersätta skolornas varumärken utan
de ska tillsammans bilda en helhet fiir vad fürbundet står für.

Arendet återkommer for beslut vid styrelsesammanträ det 2017 -04 -27 .

Beslut
Styrelsen tar med beaktande informationen till protokollet.

usterare Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av likabehandlingsarbetet - Jenny Nyströmsskolan

Information
Rektor Helena Swahn Håkansson och kurator Annette Alm Palm informerar om de
åtgärder som vidtas fiir att säkerställa att elevkår och dess sektioner foljer skollagens
och läroplanens värdegrund. De känner inte igen sig i händelsen från i våras då en

skrivelse inkom 2016-04-18 till forbundschefen från en lärare om påstådda kränkningar
inom elevkårens sektioner. På Jenny Nyströmsskolan finns sex sektioner. De som vill
bilda en sektion måste gå via elevkåren ftirst men också via skolans rektor, som vill veta
syftet med sektionen.

Redan innan händelsen i våras fattade elevkåren beslut om att alla sektioner ska arbeta
efter samma stadgar som skolans elevkår. I nuvarande stadga står det att"alla som är
elever på Jenny Nyströmsskolan kan under ett läsår ansöka om medlemskap i elevkåren.
Innefattar alla skolans program. Alla sektioner ska vara könsneutrala".
Öppenhet åir ett värdeord som skolan alltid arbetar fiir.

Som en del av introduktionsprogr¿ürmet fiir fü 1, i samband med skolstarten, besöker
alltid elevhälsan de nya klasserna och eleverna. Höstterminen 2016 skedde det i
samverkan mellan elevhälsa och elevkår. Då gjordes gemensamma klassbesök av
kurator och elevkårsordfiirande. Syftet var att elevkåren ville fiirmedla en öppenhet och
tillgåinglighet fi)r alla elever.

Jenny Nyströmsskolan arbetar mycket frir att de nya eleverna ska kåinna sig välkomna.
Bland annat arrangeras sedan två år tillbaka en halvdag på höstterminen med lekar och
poängjakt ftir samtliga elever i årskurs 1 och deras mentorer. Syftet är att elevkåren vill
presentera sig och sin verksamhet. Under vårterminen affangeras "Jenny Challenge-
dagen". Då tävlar klasserna om bästa kostymering och deltar i en tipspromenad.
Elevkåren har ett stort arrangemang i detta.

Utöver ovanstående har följande aktiviteter genomfÌirts under året:
- Föreläsning for elever under prideveckan om hbtq-frågor av representant från RFSL.

Elevhälsan arbetade fram värdegrundsfrågor som användes i klassema efteråt.
- QueerfÌireläsning fiir elever och personal av genusforskare från Göteborg.
- Teaterftireställning "Kom ut" für elever och personal.
- Fortbildning ftir personal om könsöverskridande identitet av fÌireläsare Sara-Claes.

Lärama aktualiserade frågeställningar kritrg könsöverskridande identitet i klassema.
- Utbildningsdag ftir elevkår, kuratorer och rektorer om normkritiskt fiirhållningssätt

med Kristina Wicksell från organisationen Make Equal.
- Utbildningsdag flor elevskyddsombud. Berörde fysik och den psykisk-sociala

arbetsmiljön fÌir eleverna.

En trygghetsgrupp finns på skolan som består av personal och representanter från
elevkåren. De träffas kontinuerligt under året och arbetar med skolans trygghetsfrågor
och likabehandlingsplan.

Itæ^
Utdragsbestyrkande
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I nformation från förbundschefen

Upphandling di gital kompetens
Förbundschef Joachim Håkansson informerar om att anbudstiden für upphandlingen av
digital kompetens går ut 2017-03-30. Anbudsöppningen sker dagen efter och
kvalitetssäkras av upphandlingsenheten i Kalmar kommun. Därefter görs bedömning
utifrån ekonomisk och pedagogisk synvinkel. Stor vikt läggs vid pedagogiken utifrån
gymnasieftirbundets styrdokument "Di gital a agenda".

Ärendet återkommer fiir beslut vid arbetsutskottets sammanträd e 2017 -04 - I I

Beslut
Styrelsen tar informationen till protokollet.

Utdragsbestyrkande
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Remisser från Skolinspektionen

lnformation
Administrativ chef Chatharina Gustafsson redovisar ansökningar som inkommit till
Skolinspektionen från füstående skolor, där fiirbundet ges möjlighet att yttra sig.
Följande ansökningar har inkommit:

- Stiftelsen Kalmar Waldorfskola fiir l)ag Hammarskjöld gymnasiet:
Samhällsvetenskapspro grammeVSamhällsvetenskap, 3 0 platser
Särskild variant inom Naturvetenskapsprogrammet, 2l platser
(fiirnyat tillstand)

- CIS i Kalmar AB, Calmare Internationella Skola:
Estetiska programmet/Musik, 96 platser

- Gymnasieskolor i Syd AB für Fria Ldroverken:
Ekonomiprogrammet/Juridik, 60 platser
Naturvetenskapsprogrammet/Naturvetenskap, 60 platser

Totalt 89 platser per år och267 platser vid fullt utbyggt årr 2020.

Informationen ges till styrelsen vid styrelsemötet 2017-03-30.
Beslut om yttrande sker på styrelsernötet20l6-04-27.
Remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2016-05-12.

Beslut
Styrelsen tar informationen till protokollet.

Utdragsbestyrkande
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Budgetprognos efter två månader

Information
Ekonomichef Carina Cerafiani redogör lor budgetprognosen efter två månader

Budgeten ftir år 2017 baseras på en mindre ökning av befolkningen i åldersgruppen
16-19 år och innebär därmed ingen kostymanpassning liknande de senaste åren.

Självfinansieringen av digital kompetens påverkar dock fortfarande och innebär en

anpassning av budgeten om 10 mkr. Driftbidraget uppgår tilI410 mkr fiir åLr 2017.
Bidraget ftirdelas med 88 % tlll gymnasieskolan, 12 % till kommunal vuxenutbildning.

Kalmarsunds gymnasiefürbunds prognostiserade resultat fiir helåret 2017 uppgår till
minus 2,2 t:rtkl.Inom skolenhetema finns budgetawikelser och enheternas samlade
resultat visar ett underskott om7,9 mkr. I verksamhetsnettot återfinns alla
prognostiserade kostnader och intfüter für gyrnnasieftirbundets verksamheter exklusive
kostnader/intäkter fiir pensioner, driftbidrag och finansnetto.

Beslut
Styrelsen tar informationen till protokollet.

Utdragsbestyrkande
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Information om gymnasieantagningen och antal sökande inför
preliminärantagn¡ngen till nationella program läsåret 2017 12018

lnformation
Antagningssekreterare Sven-Göthe Lidheim informerar om gymnasieantagningen2}IT
i Kalmar och tidsplanen fiir densamma.

Sven-Göthe redovisar sökandcstatistik ftir fiirbundets utbildningar inftir
preliminärantagningen till nationella program 201712018. Preliminåirantagningen som

baseras på elevernas höstterminsbetyg, kommer attvaraklar den 3 april 2017.

Fran gymnasiefiirbundets medlemskommuner har 1165 sökt sig till någon utbildning.
Av dessa har 936 sökt gymnasiefiirbundet som sitt fürstahandsval, vilket är fler än

fiiregående år då det var 834 sökanden.

Totalt från samtliga kommuner tir det 1157 fürstahandssökande till färbundets
utbildningar.

Verksamhetsområdeschef Christian Sandahl informerar om sökandestatistiken für den

gymnasiala lärlingsutbildningen (GLU), vilken visar på fiirre sökanden åin fürväntat.
Manga elever som påbörjade lärlingsutbildningen läsåret 201612017 har slutat eller sökt
sig till skolfürlagd utbildning.

Beslut om eventuell justering av utbildningsorganisationen infür slutlig antagning till
läsåret 201712018 tas vid styrelsens möte 2017-04-27 .

Beslut
Styrel sen tar informationen till protokollet.


