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Förbundskontoret, klockan 09. 1 5- 1 1 .50
Ajournering klockan 1 0.40- 1 0.50

$$ 28-40

Dzeníta Abaza (S), $$ 28-37
Erik Ciardi (C), $$ 28-37
Leila ben Larbi (V)
Björn Andreen (M)
Sven Stenson (M)
Matilda Wåirenfalk (S)
Sören Bondesson (S)

Ylva Hällblad (S), ersättare ftir Bjarne Ringdahl (S)
Björn Brändewall (L), ersättare fiir Måns Linge (M)
Lars-Göran Andersson (S), ersättare fiir Jan-Olof Forslund (S)

Sten Bondesson (C), ersättare fiir Marcus Johansson (C), $$ 28-38

Ingvar Nilsson (S)
Magnus Lundén (S)
Lars-Göran Andersson (S)
Eva Wahlgren (C)
Gerd.Ä.strand (C)
Mona Magnusson (M), $$ 28-35

Joachim Håkansson, fiirbundschef
Chatharina Gustafsson, administrativ chef
Carina Cerafiani, ekonomichef
Lisa Holm, controller, $ 28
Carolina Johansson, controller, $ 28

Sven-Göthe Lidheim, antagningssekreterare, $ 28

Kjerstin Brandt, kurator Stagneliusskolan, $ 36

LizaLeonhardt, kurator Lars Kaggskolan, $ 36
Annette Alm Palm, kurator Jenny Nyströmsskolan, $ 36
Ann-Charlotte Anderberg, planeringschef, $ 37

Ingegerd Andersson, sekreterare

20r7-0f - ll
Sekreterare

Ordförande
Abaza, $$ $$ 38-40

Justerande
Ciardi, $$ 28-37 B

Justering har tillkännagivits genom anslag på Kalmar

kommuns anslagstavl a20I7- ll
m för anslag

$$ 38-40
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$ 28 GYF 2016l05s3

Utbild ningsorgan¡sation inför slutlig antagning till läså ret 2017 l2O1 8

Beslutsunderlag
Förbundskontorets skrivelse 2Ol7 -04-06
Utbildningsorganisati on 2017 12018, 2017 -04-06
Konsekvensanalyser, 2017 -03 -30
Arbetsutskottets protokoll 2017 -04-l I

Bakgrund
Förbundskontoret har utarbetat ett fürslag, upprättat 2017-04-06, efter analys av årets

ansökningar och preliminåirantagning samt efter samråd med verksamhetsområdeschef
och rektorer for att i största möjliga man tillgodose sökandes fiirstahandsval samt uppnå
en verksamhet med hög kvalité och kostnadseffektivitet. Till grund ftir presenterat

ftirslag har konsekvensanalyser upprättats 2017-03-30, ftir respektive program.

Antal platser till nationella program har ökats och omfürdelats från 1008 till 1034

Gymnasial lärlingsutbildning återgârr från och med höstterminen organisatoriskt till
respektive program och fürsöket med samlat låirlingscentrum (GLU) avslutas.

Gymnasial lärlingsutbildning kommer som regel att erbjudas eleverna på yrkesprogram
infor årskurs två i anslutning till inriktningsvalet. Två program som har etablerad

samverkan kring lärlingsutbildning från årskurs ett erbjuder dock sökbara platser till
årskurs ett. Dessa åir hotell- och turismprogrammet respektive restaurang- och
livsmedelsprogrammet. Bakgrund till fürslaget presenteras i den ekonomiska analysen

für Jenny Nyströmsskolan.

Antal platser på introduktionspro grammen är ofiirändrat.

Jenny Nyströmsskolan
Jenny Nyströmsskolan har färre sökande äin vad prognosen visat. Det är framfiir allt
hotell- och turismprogrammet som minskat. Estetiska programmet har i år sökande till
alla inriktningar som därmed kommer att starta. Inga åindringar fiireslås gällande

organisationen, fiirutom gymnasial lärlingsutbildning som nu kopplas till respektive
yrkesprogram och skola.

Lars Kagsskolan
Antalet forstahandssökande till fordon- och transportprogrammet är fler än antalet
platser. Organisationen füreslås öka från 18 t1ll24.
Teknikprogrammet har en ökning av antalet ftirstahandssökande som motiverar en

utökning fråtn96 till 128 platser.
Antalet sökande till el- och energiprogrammet har minskat och prognosen indikerar att
tre grupper täcker behovet. Antalet platser minskas frän 64 till 48.

Utdragsbestyrkande
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Staerreliusskolan
Antalet sökande till ekonomiprogrammet har ökat lor andra året i rad och underlaget ger

anledning att utöka antalet platser fran 128 till 160.

Gymnasiesärskolan
Gymnasiestirskolan har ingen platsorganisation men väl ett programutbud.
Undervisningen samordnas inom respektive program fiir allafyra årskurserna.
Organisationen är für närvarande fyra nationella program och ett individuellt program.
Infür årets antagning finns ingen anledning till fiirändring i programutbudet.

Beslut
Styrelsen beslutar att gymnasial lärlingsutbildning fran och med läsåret2017l20l8
organisatoriskt kopplas till respektive yrkesprogram och att studiegang lärling ska
kunna erbjudas från årskurs två.

Styrelsen fastställer utbildningsorganisation ftir läsåret 201712018 enligt upprättat
fiirslag 2017 -04-06 samt ger fiirbundschefen möjlighet att göra smärre justeringar i
organisationen i anslutning till den slutliga antagningen.

Beslutsexpediering
Rektorer i Kalmarsunds gymnasieftirbund
Studie- och yrkesvägledare inom fürbundets medlemskommuner
Antagningskanslierna inom samverkansområdet

I *

Utdragsbestyrkande
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Ajournering

Beslut
På begäran av ordfiirande Dzenita Abaza (S) ajoumeras gyrnnasielorbundets
sammanträde klockan I 0.40- I 0.50.

Utdragsbestyrkande
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GYF 2017l0tt2$30

Yttrande över ansökan från CIS i Kalmar AB om godkännande som
huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i

Kalmar

Beslutsunderlag
Förbundskontorets skrivelse 2017 -03 -24
Arbetsutskottets protokoll 2017 -04-ll
Yttrande 2017-03-24

Bakgrund
Styrelsen fiir Kalmarsunds gymnasiefürbund har beretts möjlighet, genom
Skolinspektionen, attyttra sig över ansökan från CIS i Kalmar AB om utökning med
ftiljande program:

- Estetiska programmet, inriktning musik.

Fullt utbyggd omfattar ansökan 96 elever.

Förbundskontoret har utarbetat ett forslag till yttrande, upprättat20l7-03-24

Ekonomisk konsekvens
Etableringen medftir pãttagliganegativa ekonomiska konsekvenser fiir Kalmarsunds
gymnasiefürbund. Fullständig redogörelse finns i upprättat fiirslag till yttrande.

Överläggning
Under överläggningen redovisas ftiljande fürslag:

Ordforande Dzenita Abaza (S) bifaller ft)rbundskontorets ft)rslag till yttrande.

Björn Brändewall (L), Björn Andreen (M), Sven Stenson (M) och Sten Bondesson (C)
yrkar:
- att andra stycket under "Organisatoriska konsekvenser" får lydelsen: "För att Jä en

bild av och kunna analysera hur utvecklingen kan se ut per program och inriktning
görs här en jämfi)relse av hur årets antagning och organisation med hur situationen
kan se ut 2018 invägt att CIS i Kalmar AB, Stiftelsen Kalmar Waldoffskola och

- att "sammanfattning" kompletteras med fiiljande stycke efter stycke 3: "Samtidigt
har Kalmarsunds gymnasiefi)rbund stått sig väl i att hövda sin kvalitet i
konkurrensen med andrq huvudmän. Mellan 2012 och 2016 så har antalet
gtmnasieelever inomfi)rbundet ökat varje år, från 3 144 tiU 3 349, samtidigt som

antalet elever som studerar hos annan huvudman minskat varje år, från 951 till
67l. "

*

Utdragsbestyrkande
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Sedan överläggningen avslutats beslutar styrelsen fiirst att bifalla fürbundskontorets
fürslag till yttrande med undantag av Björn Brändewalls (L) m.fl. fürslag om åindrings-
och tilläggsyrkanden.

Härefter ställer ordfiiranden fürbundskontorets fiirslag till ytrande mot Björn
Brändewalls (L) m.fl. fiirslag om ändrings- och tilläggsyrkanden. Ordft)randen finner att
styrelsen beslutar att bifalla fiirbundskontorets färslag till yttrande.

Omröstning begärs. Styrelsen godkänner fiiljande omröstningsproposition: Den som vill
bifalla ftirbundskontorets ftirslag röstar ja, den som vill bifalla Björn Brändewalls m.fl.
ftirslag röstar nej. Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 4 nej-röster.

Ja-röst: Dzenita Abaza (S), Ylva Hällblad (S), Erik Ciardi (C), Leila ben Larbi (V),
Lars-Göran Andersson (S), Matilda Wärenfalk (S), Sören Bondesson (S).

Nej-röst Björn Bråindewall (L), Björn Andreen (M), Sven Stenson (M), Sten
Bondesson (C).

Det innebär att styrelsen avslår Bjöm Brändewalls (L) m.fl. fürslag om ändrings- och
tilläggsyrkanden.

Beslut
Styrelsen beslutar att godkänna upprättat fiirslag 2017-03-24 till yttrande.

Reservation
Björn Brändewall (L), Björn Andreen (M), Sven Stenson (M) och Sten Bondesson (C)
reserverar sig mot beslutet till fiirmån fiir sina egna yrkanden.

Protokollsanteckn¡ng
Eva Wahlgren (C), Gerd Ä.strand (C) och Mona Magnusson (M) lämnar ftiljande
protokoll santeckning :

"Vi ställer oss bakom Björn Brändewalls m.fl. yrkanden."

Beslutsexpediering
Skolinspektionen

hc
Utdragsbestyrkande
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Yttrande över ansökan från Stiftelsen Kalmar Waldorfskola, Dag
Hammarskjöldgymnas¡et om godkännande som huvudman för
utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Kalmar

Beslutsunderlag
Förbundskontorets skrivelse 2017 -03 -24
Arbetsutskottets protokoll 20ll -04-ll
Yttrande 2017-03-24

Bakgrund
Styrelsen fiir Kalmarsunds gyrnnasiefürbund har beretts möjlighet, genom
Skolinspektionen, attyttra sig över ansökan från Stiftelsen Kalmar Waldorfskola om
utökning av Dag Hammarskjöldgymnasiet i Kalmar med ftiljande program:

- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap.

Fullt utbyggd omfattar ansökan 30 elever.

Förbundskontoret har utarbetat ett fiirslag till yttrande, upprättat2017-03-24.

Ekonomisk konsekvens
Etableringen medfiir negativa ekonomiska konsekvenser fiir Kalmarsunds
gyrnnasiefiirbund. Fullständig redogörelse finns i upprättat ftirslag till yttrande.

Overläggning
Under överläggningen redovisas ftilj ande fiirslag:

Ordfiirande Dzenita Abaza (S) bifaller färbundskontorets ftirslag till ¡trande

Björn Brändewall (L), Björn Andreen (M), Sven Stenson (M) och Sten Bondesson (C)
yrkar:

- att samtliga fiirekomster i yttrandet av "påûagliga negativa" konsekvenser ändras till
" Íre gativ a" konsekvenser, ftir att överensstämma med tj änsteskrivel sen,

- att andra stycket under "Organisatoriska konsekvenser" får lydelsen: "För att Jìå en

bild av och kunna analysera hur utvecklingen kan se ut per program och inriktning
görs hrir en jämforelse av hur årets antagning och organisation med hur situationen
kan se ut 2018 invägt att CIS i Kalmar AB, Stiftelsen Kalmar lValdorfskola och

- att "Sammanfattning" kompletteras med fiiljande stycke efter stycke 3; "Samtidigt
har Kalmarsunds gymnasie/örbund stått sig väl i att hövda sin kvalítet i
konkurrensen med andra huvudmän. Mellan 2012 och 2016 så har antalet

kc
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gtmnasieelever inomfi)rbundet ökat varje år, från 3 144 till 3 349, samtidigt som
antalet elever som studerar hos annan huvudman minskat varje år, från 951 till
671. "

Sedan överläggningen avslutats beslutar styrelsen ftirst att bifalla fiirbundskontorets
fiirslag till yttrande med undantag av Björn Brändewalls (L) m.fl. fiirslag om ändrings-
och tilläggsyrkanden.

Härefter ställer ordfüranden fürbundskontorets förslag till yttrande mot Björn
Brändewalls (L) m.fl. fiirslag om ändrings- och tilläggsyrkanden. Ordfüranden finner att
styrelsen beslutar att bifalla florbundskontorets lorslag till yttrande.

Omröstning begärs. Styrelsen godkänner ñljande omröstningsproposition: Den som vill
bifalla ftirbundskontorets fürslag röstar ja, den som vill bifalla Björn Brändewalls m.fl.
fiirslag röstar nej. Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 4 nej-röster.

Ja-röst: Dzenita Abaza (S), Ylva Hällblad (S), Erik Ciardi (C), Leila ben Larbi (V),
Lars-Göran Andersson (S), Matilda'Wärenfalk (S), Sören Bondesson (S).

Nej-röst Björn Brändewall (L), Björn Andreen (M), Sven Stenson (M), Sten
Bondesson (C).

Det innebär att styrelsen avslår Bjöm Brändewalls (L) m.fl. fiirslag om ändrings- och
tilläggsyrkanden.

Reservation
Björn Brändewall (L), Björn Andreen (M), Sven Stenson (M) och Sten Bondesson (C)
reserverar sig mot beslutet till fürmån fiir sina egna yrkanden.

Protokollsanteckn¡ng
Eva Wahlgren (C), Gerd Ä.strand (C) och Mona Magnusson (M) lämnar foljande
protokollsanteckning :

"Vi ställer oss bakom Björn Brändewalls m.fl. yrkanden."

Beslut
Styrelsen beslutar att godkänna upprättat ftirslag 2017-03-24 till yttrande.

Beslutsexpediering
Skolinspektionen

Utdragsbestyrkande
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Yttrande över ansökan från Stiftelsen Kalmar Waldorfskola om
godkännande för särskild variant vid Dag Hammarskjöldgymnasiet ¡

Kalmar

Beslutsunderlag
Förbundskontorets skrivelse 2017 -03 -24
Arbetsutskottets protokoll 2017 -04-ll

Bakgrund
Styrelsen fiir Kalmarsunds gymnasieftirbund har beretts möjlighet, genom

Skolinspektionen, altyttra sig över ansökan från Stiftelsen Kalmar V/aldorfskola om
godkännande ftir särskild variant vid Dag Hammarskjöldgymnasiet i Kalmar.

Ansökan avser fiiljande program:

- Särskild variant inom naturvetenskapsprogrammet.

Fullt utbyggd omfattar ansökan 2l elever.

Konsekvenser
Inga konsekvenser av etableringen fürutses fiir Kalmarsunds gymnasieffirbund.

Beslut
Styrelsen beslutar att avstå yttrande till Skolinspektionen.

Beslutsexpediering
Skolinspektionen

&-
Utdragsbestyrkande
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Yttrande över ansökan från Gymnasieskolor i Syd AB, Fria
Läroverken i Kalmar om godkännande som huvudman för utökning
av befintlig fristående gymnas¡eskola i Kalmar

Beslutsunderlag
Förbundskontorets skrivelse 2017 -03 -24
Arbetsutskottets protokoll 2017 -04- I I
Yttrande 2017-03-24

Bakgrund
Styrelsen fiir Kalmarsunds gymnasiefürbund har beretts möjlighet, genom
Skolinspektionen, attyttra sig över ansökan fran Gymnasieskolor i Syd AB om
utökning av Fria Läroverken i Kalmar med ftiljande program.

- Ekonomiprogrammet, inriktningjuridik
- Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap

Fullt utbyggd omfattar ansökan 120 elever

Förbundskontoret har utarbetat ett fiirslag till yttrande, upprättat2017-03-24

Ekonomisk konsekvens
Etableringen medfiir påttagliga negativa ekonomiska konsekvenser fiir Kalmarsunds
gyrnnasieflorbund. Fullständig redogörelse finns i upprättat fiirslag till yttrande.

Overläggning
Under överl äggningen redovisas fülj ande florslag :

Ordforande Dzenita Abaza (S) bifaller fiirbundskontorets färslag till yttrande.

Björn Brändewall (L), Björn Andreen (M), Sven Stenson (M) och Sten Bondesson (C)
yrkar:

- att med hänvisning till det ökande söktrycket till ekonomiprogrammet och
naturvetenskapliga programmet,varav ftirbundet tvingats utöka sin organisation på

ekonomiprogrammet med en klass infiir 2017, avstå yttrande till Skolinspektionen.

Om styrelsen beslutar att avge yttrande, yrkar Björn Brändewall (L), Björn Andreen
(M), Sven Stenson (M) och Sten Bondesson (C):

- aft andra stycket under "Organisatoriska konsekvenser" får lydelsen: "För att /å en

bild av och kunna analysera hur unecklingen kan se ut per program och inriktning
görs hrir en jämfi)relse av hur årets antagning och organisqtion med hur situationen
kan se ut 2018 invögt att CIS i Kalmar AB, Stiftelsen Kalmar Waldor-fskola och

5c
Utdragsbestyrkande
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- att "sammanfattning" kompletteras med loljande stycke efter stycke 3: "Samtidigt

har Kalmarsunds gymnasiefi)rbund stått sig väl í att hävda sin lwalitet i
konkuruensen med andra huvudmän. Mellan 2012 och 2016 så har antalet
gymnasieelever inomfi)rbundet ökat varje år, från 3 144 till 3 349, samtidigt som

antalet elever som studerar hos annqn huvudman minskat varje år, från 951 till
671. "

Sedan överläggningen avslutats frågar ordfüranden om styrelsen vill bifalla eller avslå
Björn Brändewalls m.fl. yrkande. Ordfiiranden ställer fiirslagen mot varandra och finner
att styrelsen beslutar att bifalla fiirbundskontorets fiirslag till ftrande.

Omröstning begärs. Styrelsen godkänner fiiljande omröstningsproposition: Den som vill
bifalla fürbundskontorets ftirslag röstar ja, den som vill bifalla Björn Brändewalls m.fl.
forslag röstar nej. Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 4 nej-röster.

Ja-röst: Dzenita Abaza (S), Ylva Hällblad (S), Erik Ciardi (C), Leila ben Larbi (V),
Lars-Göran Andersson (S), Matilda Wärenfalk (S), Sören Bondesson (S).

Nej-röst Björn Brändewall (L), Björn Andreen (M), Sven Stenson (M), Sten
Bondesson (C).

Det innebåir att styrelsen avslår Björn Brändewalls (L) m.fl. fiirslag.

Beslut
Styrelsen beslutar att godkänna upprättat fiirslag 2017-03-24 till yttrande.

Reservationer
Björn Brändewall (L), Björn Andreen (M), Sven Stenson (M) och Sten Bondesson (C)
reserverar sig mot beslutet.

Björn Brändewall (L) lämnar skriftlig reservation enligt foljande:

"Fria Läroverken i Kalmar söker tillstånd fiir ekonomiprogrammet och
naturvetenskapsprogrammet. Kalmarsunds gymnasiefiirbund har denna dag antagit
utbildningsorganisation lor läsåret2017l20l8, och i den konstaterat att vi ser ett ökande
söktryck på båda dessa program. För ekonomiprogrammet har vi så många sökande att
vi måste utöka fran 3 klasser till4.

Samtidigt har Kalmarsunds gyrnnasiefiirbund stått sig väl i att hävda vår kvalitet i
konkurrens med andra huvudmän. Mellan 2012 och2016 sâhar antalet gymnasieelever
inom ftirbundet ökat från 3 144 till3 349, samtidigt som antalet elever som studerar hos

annan huvudman minskat från 951 ttll67l. Vi bör alltså ha högt flortroende fiir vi kan
attraheramajoriteten av eleverna även framöver, och att Fria Läroverkens etablering
sannolikt endast skulle påverka fiirbundet delvis.

Sammantaget dessa omständigheter bör denna etablering inte anses medföra påttagliga
negativa ekonomiska konsekvenser fiir Kalmarsunds gymnasieftirbund.

4-
Utdragsbestyrkande
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Angående tjänsteskrivelsen bör påpekas att tabellen under "Organisatoriska
konsekvenser" beskrivs som att den visar situationen "invägt att Fria Läroverken får
tillstånd till sin utökning". Men de siffror som redovisas i högerkolumnen är summan av
totalt fna ansökningar fran fristående skolor - inte bara Fria Läroverkens.

Påståendet på sidan 4 att denna ansökan "utgör en risk for att fiirbundet fär lägga ner
ytterligare utbildningar" kan inte anses som rimligt, då det rör sig om två av de tre
största progr¿unmen inom ftirbundet, med över 100 utbildningsplatser per läsår och
program bara inom fi)rbundets egen organisation, och där båda progranìmen dessutom
står infÌir ett ökande söktryck. Ekonomiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet dr
definitivt inte nedläggningshotade. "

Protokollsanteckning
Eva Wahlgren (C), Gerd Ä,strand (C) och Mona Magnusson (M) lämnar foljande
protokoll santeckning :

"Vi ställer oss bakom Björn Brändewalls m.fl. yrkanden."

Beslutsexpediering
Skolinspektionen

Et-
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Anmäln ingsärenden

1. Beslut fran Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av yrkesprogrammens
ändamålsenlighet i Jenny Nyströmsskolan. GYF 201 610683 -0 1 .08.

2. Justering av utbildningsorganisationen infür preliminär antagning läsåret 201712018.

GYF 20t610553-10.15.

3. Förbundskontorets beslut gällande ansökan till verksamhetsutvecklingsfonden 2017,
sent inkomna ansökningar. GYF 2017 10124-01.01.

4. Beslut fran Skolinspektionen om Kalmar V/aldorfskolas ansökan om särskild variant
av naturvetenskapspro grammet vid Dag Hammarskjöld Gymnasiet.
GYF 20t7l0t2s-02.10.

5. Protokoll från centrala samverkansgruppen 2017-03-22.

Beslut
Styrel sen tar informationen om anmälningsåirenden till protokollet.

tT'Y K
Utdragsbestyrkande
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Anmälan av delegationsbeslut

Beslutsunderlag
Beslutsjournaler, april mànad 2017

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

saknar fiirutsättningar att tillgodogöra sig densamma,34 beslut
6:7 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av öwig personal,

I beslut

Planerare, Gymnasiesärskolan
6:7 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av öwig personal,

1 beslut

Rektor, Jenny Nyströmsskolan
6:7 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal,

3 beslut

Planerare, Jenny Nyströmsskolan
6:7 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av öwig personal,

1 beslut

Rektor, Lars Kaggskolan
6:7 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal,

I beslut

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

3 beslut
1:39 Besluta om antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen samt

inträdesprov, I beslut
6:7 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal,

I beslut

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

enligt LOU, 1 beslut
5:7 Ingå hyresavtal for lokaler längre tid än ett år eller som överstiger gränsen für

direktupphandling enligt LOU, 2 beslut
5:21 Beslut om att inte lämna ut allmän handling, 1 beslut

Verksamhetsområdeschef
4:2 Ansvar och åtgärder mot kränkande behandling av elev, 1 beslut
4:5 Ansvar och åtgärder vid brister i verksamheten, 3 beslut

Utdragsbestyrkande
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IT-samordnare
5:4 Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen ftir direktupphandling

enligt LOU, I beslut

Ekonomiassistent vid ftirbundskontoret
1:3 Meddela hemkommunen om elev börjar eller slutar i annan kommun, 5 beslut

Beslut
Styrel sen godkåinner redovi sningen av anmälda delegationsbeslut.
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Förbundets systematiska förebyggande och hälsofrämjande arbete
vad gäller alkohol, narkotika, dopning och tobak

lnformation
Kuratorerna Kjerstin Brandt, LizaLeotthardt och Annette Alm Palm informerar om
forbundets hälsofrämjande och fiirebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning
och tobak (ANDT).

Förbundet har upprättat en aktivitetsplan ftir år 2017 i enlighet med Kalmar kommuns
drogtrrolitiska program fiir perioden20l6-2020. Tre av Kalmar kommuns delmål gäller
gymnasieungdomar. Där står bl.a. att i ftlrhållande till mätvärden 2015 ska andelen

flickor och pojkar minska rökning-, alkohol- och narkotikakonsumtion med 5 (15) %.

Följande aktiviteter ingår i aktivitetsplanenfür 2017

. Storftireläsning om kosttillskott och kroppsideal ftir åk 1 respektive âk2

. Tema Drugsmart - fiireläsningar ftir elever och fiiräldrar om alkohol och cannabis
(särskild kvällsfüreläsning)

. Hälsoinriktat informationsmaterial till fiiräldrar vid läsårsstart

. Alla elever i åk 1 och 2 skafakunskap om de drogpolitiska målen

. Tobaksfri utmaning - fiirebyggande tobaksarbete med landstinget

. Lektionsmaterial om ANDT fiir mentors/lotslklasstid (ex. "Sanningen om cannabis"
Youtube)

. Inspirationsdag - hälsa ftir elevskyddsombuden

. Utbildningssatsning ftir lärare om cannabis i samarbete med länsstyrelsen

. Samarbete om beroendeproblematik mellan elevhälsa och ämneslag

. Slumpvisa oövervakade drogtester med fokus på det fiirebyggande samtalet

. Hälsosamtalen - gemensam strategi med ANDT-frågorna - genomfiirs av
skolsköterskorna.

En ANDT-arbetsgrupp finns i fiirbundet med representanter fran Stagneliusskolan,
Jenny Nyströmsskolan, Lars Kaggskolan och Ölands Gymnasium där Kjerstin Brandt är
sammankallande. Kj erstin representerar gymnasieft)rbundet i Kalmar kommuns
samordnade grupp "Kalmar mot droger".

Beslut
Styrel sen tar informationen till protokoll et.

V-
Utdragsbestyrkande
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Gymnasieförbundets lokalbehovsplan

Information
Planeringschef Ann-Charlotte Anderberg presenterar en lokalbehovsplan for perioden

2016-2019.

Lokalfrågan ár av strategisk vikt ur både pedagogiskt och ekonomiskt hänseende. I
gymnasieftirbundets budget avsätts ca20-25 % (100 miljoner kronor/år) till lokaler

Målet är att lokalbehovsplanen ska utgöra beslutsunderlag fiir god framfürhållning och
långsiktighet, skapa bättre handlings- och planeringsutr¡rmme, få en gemensam bild av
lokalbehovet ur ett ekonomiskt perspektiv och att bidra till att se fiirbundet som en

helhet. Planen ska också utgöra beslutsunderlag i arbetet med den ekonomiska
planeringen for politiker och tjänstemän.

Lokalbehovsplanen innehåller en sammanställning över gymnasiefiirbundets befintliga
lokaler, beskrivning av organisation, arbete och processer kring behovsplaneringen samt
planering och analys av lokalbehov under planeringsperioden baserat på bl.a.
befolkningsstatistik, sökmönster och trender.

Förbundet hyr idag ca 65 000 kr,¡m totalt, fürdelat på kommun (75 %), kommunala bolag
(17 %) och privata bolag (7 %). Totalt hyr fiirbundet av 10 olika fastighetsägare. Sedan

ãn 2015 har kortsiktiga och snabba lösningar gjorts vid hyra av lokaler beroende på
ökning av antalet nyanlända.

Grundprinciperna är att sträva efter är att hyra från ett litet antal fastighetsägare och att
hålla respektive skolors verksamheter samlade geografiskt. Detta ger ekonomiska,
praktiska och pedagogiska vinster.

Förbundskontoret har utsett en arbetsgrupp; lokalplaneringsgruppen (LPG) som leds av
planeringschefen. I gruppen ingår också planerare och controllers. Vid behov kopplas
andra lämpliga funktioner in, till exempel rektorer och antagningssekreterare.

Uppfloljning görs ett antal gånger per år.

Ann-Charlotte Anderberg informerar vidare om gymnasieftirbundets behov av lokaler
både kortsiktigt och långsiktigt.

Beslut
S tyrelsen tar informationen till protokollet.

wL-

Utdragsbestyrkande
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Budgetprognos efter tre månader

Information
Ekonomichef Carina Cerafiani redogör tör budgetprognosen efter tre månader.

Budgeten for år 2017 baseras på en mindre ökning av befolkningen i åldersgruppen
16-19 år och innebåir 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 till 410 mkr fiir ån 2017.
Bidraget fiirdelas med 88 %tlll gymnasieskolan12%tlll kommunal vuxenutbildning.

Kalmarsunds gymnasiefärbunds prognostiserade resultat ftir helåret 2017 uppgår till
minus 4,3 mk,r.Inom skolenheterna finns budgetawikelser och enheternas samlade
resultat visar ett underskott om ll,2 mkr. Där ingår även statsbidraget "Rätt till
komvux" som prognostiserat till noll i jämforelse mot fiiregående månads uppfoljning i
väntan på hur statsbidrag ska användas. I verksamhetsnettot återfinns alla
prognostiserade kostnader och intfüter fär gymnasiefiirbundets verksamheter exklusive
ko stnader/intåikter fiir pensioner, driftbidrag och finansnetto.

Beslut
Styrel sen tar informationen till protokollet.

Utdragsbestyrkande
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Revisionsberättelse för àr 2016

lnformation
Ekonomichef Carina Cerafiani redovisar revisionsberättelsen och revisionsrapporten fiir
är 2016.

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige i respektive medlemskommun beviljar
ansvarsfrihet fiir styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Revisorerna har giort füljande bedömning:

- sammantaget att styrelsen i kommunalftirbundet Kalmarsunds gymnasieftirbund har
bedrivet verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfreds-
ställande sätt,

- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande,

- att styrelsens interna kontroll är tillräcklig,

- sammantaget attresultatet enligt årsredovisningen är forenligt med de finansiella mål
och verksamhetsmål som styrelsen har uppställt.

Beslut
Styrel sen tar informationen till protokoll et.

ø
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I nformation från förbu ndschefen

Gyrnnasieforbundets ambition är att arbeta für att fortsatt varai framkant när det gäller
digital skolutveckling. Utifrån det har ny upphandling gjorts av digital kompetens med
sista anbudsdatum 2017-03-30. Förbundschef Joachim Hfüansson informerar om
anbudsftirfarandet.

Avtalstid enligt fürfrågningsunderlagetär 2 ãn, med möjlighet till forlängning med
I + I år. Under den pågående processen har gymnasiefiirbundet tagit hjälp av juridisk
spetskompetens. Kalmar kommuns upphandlingsenhet har varit ombud fiir
gymnasiefiirbundets upphandling och hantering av anbudsforfarandet.

Upphandlingen omfattade :

- Pedagogiskt huvudperspektiv där ftirbundets digitala agenda varit styrande
- Digitala verktyg, ca I 250 stlâr, ca 5 000 berörda studerande/personal
- Leverans, ãûertag och övriga funktionella tjåinster
- Ca 10-15 mkr/år

Ett avtal inkom under anbudstiden.

Arbetsutskottet beslutade 2017-04-ll att tillstyrka referensgruppens ftirslag till
tilldelningsbeslut. Kalmar kommuns upphandlingsenhet fick i uppdragatt publicera
tilldelningsbeslutet till Linfre Education AB.

Ramavtalet är påskrivet av ordfürande Dzenita Abaza och fiirbundschef Joachim
Håkansson. I avtalet finns stor valfrihet. T.ex. bestämmer fiirbundet år från år vilken
teknik som behövs till eleverna fiir att de ska nå sina pedagogiska måI. Det varierar
inom lorbundet idag, beroende på målgrupp. I avtalet finns också valfriheten atthyra
eller köpa utrustningen, valbara nivåer av garanti och fiirsäkringsskydd, ett antal timmar
fiir kompetensutveckling/utbildning och processtöd med mera.

Totalt är 40 miljoner kronor anslaget i budgeten fiir upphandlingen. Ramavtalet med
Linfre Education AB är totalt 38,4 miljoner kronor.

Beslut
Styrel sen tar informationen till protokoll et.

Utdragsbestyrkande


