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Kallelse/föredragningslista 
 
Tid 
Torsdagen den 19 maj 2022, klockan 09.00 
 
Gruppmöten 
Kl 08.30-09.00 
 
Plats 
Hotell Skansen i Färjestaden, möteslokal Tingshussalen 
Dzenitas grupp, möteslokal Länsmanssalen 
Björns grupp, möteslokal Whisky- och vinkällaren 
 
 
Enligt uppdrag 

Ingegerd Andersson 
Förbundssekreterare 

Föredragningslista 
1. Mötets öppnande 
2. Val av justerare 
3. Godkännande av dagordning 

Beslutsärenden 
4. Revidering av miljöpolicy 

Föredragande: Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz (15 min) 

5. Revidering av finanspolicy 
Föredragande: Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz (10 min) 

6. Anmälan av delegationsbeslut 

7. Anmälningsärenden 

Informationsärenden 
8. Information om lovskolan 

Föredragande: Verksamhetsområdeschef Stefan Regebro (15 min) 

Kaffepaus 15 min – mötet ajourneras och återupptas kl 13.00 

9. Information kring kommunikationsarbete och marknadsföring 
Föredragande: Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz, verksamhetsområdeschef 
Stefan Regebro, kommunikationsansvarig Sofia Simonsson (15 min) 

10. Redovisning av beviljade VUF-projekt 
Föredragande: Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz (15 min) 

Datum 
2022-05-12 

 

Handläggare 
Ingegerd Andersson 
Förbundssekreterare 
0480-45 15 00 
ingegerd.andersson@gyf.se 

Direktionen 
för Kalmarsunds gymnasieförbund 
 

mailto:fornamn.efternamn@ksgyf.se


Kalmarsunds gymnasieförbund Datum  
 2022-05-12      
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11. Information från förbundsdirektören 
(20 min) 

 



KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida  
 2022-05-10 1 
  

    
  

 
Plats och tid Digitalt möte, klockan 13.00-13.35 
 Ordförande och tjänstemän på plats på förbundskansliet 
 
Omfattning  § 59 - 65 
 
 
Beslutande   
Ledamöter Dzenita Abaza (S), ordförande 

Björn Andreen (M) 
Susanne Eliasson (M) 
Kristina Sjöström (S) 
Sören Bondesson (S) 

 
Övriga deltagande 
Tjänstepersoner m.fl. Mats-Peter Krantz, förbundsdirektör 
 Stefan Regebro, verksamhetsområdeschef 

Chatharina Gustafsson, administrativ chef 
Monica Thiel, rektor § 59 
Lennart Nordström, utbildningsledare YH § 59 

 Ingegerd Andersson, förbundssekreterare 
 
Datum för justering 2022-___-___ 
 
 
 
Underskrifter  Sekreterare ___________________________________ 
  Ingegerd Andersson 
 
 Ordförande  ___________________________________ 
  Dzenita Abaza 
 
 Justerande ___________________________________ 

  Sören Bondesson 
 

 
Datum för anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Kalmarsunds 
 

gymnasieförbunds anslagstavla 2022-___-___ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
  

§ 59   GYF 2022/192-10.12 
 
Ansökan om YH-utbildningen ”Mjukvaruutvecklare”, Axel 
Weüdelskolan 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-05-02. 
 
Bakgrund 
Det råder stor kompetensbrist kopplat till digitalisering och IT och mjukvara har 
fått en central roll i samhället. Väldigt mycket av det som dagligen görs i ett 
samhälle kräver någon form av mjukvara, både inom arbete och fritid. 
Digitaliseringen påverkar individens liv i allt högre grad och den utvecklingen har 
förstärkts till följd av pandemin. 
 
Mjukvaruutvecklare är brett efterfrågade i dagens samhälle och i en undersökning 
genomförd av SCB på uppdrag av Swedsoft framgår att mjukvaruexperter är den 
högst prioriterade yrkesrollen inom data/IT. Resultaten för yrkeshögskolans 
ansökningsomgång 2021 visar att utbildningsområdet Data/IT hade flest beviljade 
ansökningar och att myndigheten ser en fortsatt positiv trend för att tillgodose 
arbetslivets kompetensbehov och att mjukvaruutvecklare utgör en av de viktigaste 
yrkesrollerna. Kalmar län har ett stort antal företag och organisationer där 
kompetensbehovet inom mjukvaruutveckling ökat markant och möjligheten till 
arbete de närmaste åren bedöms som mycket goda. Arbetsförmedlingen bedömer i 
sin prognos att antalet utbildade kommer vara för få för att möta efterfrågan på 
fem års sikt, och att det ofta krävs en utbildning efter gymnasiet för att få jobb. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Grundfinansieringen sker utifrån statsbidrag som utgår per helårsplats. 
YH-myndigheten ställer krav på medfinansiering från näringslivet. Skolan strävar 
efter en 50 % medfinansiering via indirekta medel. Utbildningen skall vara 
självfinansierad och därmed kostnadsneutral för Kalmarsunds gymnasieförbund. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet ger rektor Monica Thiel och utbildningsledare YH Lennart 
Nordström i uppdrag att ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan om att 
erhålla statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildningen 
"Mjukvaruutvecklare". 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
  

§ 60   GYF 2022/0191-01.02 
 
Revidering av miljöpolicy 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-29. 
Miljöpolicy 
 
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 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen godkänner förbundskansliets förslag till 
revidering av miljöpolicy. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
  

§ 61   GYF 2022/0190-01.02 
 
Revidering av finanspolicy 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-04-29. 
Finanspolicy. 
 
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 likviditetsöver-
skott”. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Revideringen anses inte generera i några väsentliga ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen godkänner förbundskansliets förslag till 
revidering av finanspolicy. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
  

§ 62   GYF 2022/0203-10.06 
 
Information om lovskolan 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2022-05-19. 
 
 
 
§ 63   GYF 2022/0174-02.02 
 
Information kring kommunikationsarbete och marknadsföring 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2022-05-19. 
 
 
 
§ 64   GYF 2022/0109-01.01 
 
Redovisning av beviljade VUF-projekt 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2022-05-19. 
 
 
 
§ 65 
 
 
 
Information från förbundsdirektören 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2022-05-19. 
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Revidering av miljöpolicy 
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. 

Förslag till beslut 
Direktionen godkänner förbundskansliets förslag till revidering av miljöpolicy. 

 

FÖR KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND 

 

Mats-Peter Krantz  Hans Gustavsson 
Förbundsdirektör  Kvalitets- och verksamhetsutvecklare 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
2022-04-29 

Ärendebeteckning 
GYF 2022/0191-01.02 

Handläggare 
Hans Gustavsson 
Kvalitets- och verksamhetsutvecklare 
0480-45 16 07 
Hans.gustavsson@gyf.se 

Direktionen 
Kalmarsunds gymnasieförbund 
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Verksamhetshandbok 

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: 

Värdegrund - Policy  02 1(2) 
Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum 

Mats-Peter Krantz, förbundsdirektör Direktionen   
Dokumentnamn Enhet 

GYF Miljöpolicy Gemensamt GYF 
 

Miljöpolicy 
Denna miljöpolicy är 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 produktion1. Policyn gäller för elever, personal och 
förtroendevalda i hela förbundet och all verksamhet. Förbundet värnar om natur och 
miljö genom ett förhållningssätt som gynnar en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. 
Vårt miljöengagemang befrämjar människors hälsa och livsvillkor.  

Principer 
Vi ska i vårt interna miljöarbete vara ett föredöme och visa att vi tar hållbarhetsfrågorna 
på allvar. Det uppnår vi genom hög kompetens, ständiga förbättringar och genom att vi 
vid varje enskilt beslut tar hänsyn till vår miljöpåverkan.  

Tillämpningsområde  
Denna policy gäller alla elever, anställda, förtroendevalda men även den som tillfälligt 
representerar förbundet, exempelvis som konsult.  

Ansvar för tillämpningen  
Policyn och dess olika anknutna dokument ska vara kända och förstådda, samt tillämpas 
i den dagliga verksamheten. Personal och ledning ges återkommande miljöutbildning 
efter behov i tjänsten.  

Särskilda tillämpningar  
Följande VLS-dokument ger mer konkret vägledning om hur vi minimerar vår klimat- och 
miljöpåverkan:  

• GYF Systematiskt miljöarbete – Rutin 
• GYF Arbetsmiljö, brandskydd och miljö - Fördelning av arbetsuppgifter – Rutin 
• GYF Egenkontroll enligt miljöbalken - checklista med handlingsplan 
• GYF Arbetsmiljö, brandskydd och miljö - Årshjul.doc 

Resor, möten och övernattningar  
Telefonmöten, videokonferenser eller liknande ska eftersträvas för att undvika resande. 
Förbundet ska prioritera miljömärkta konferensanläggningar och hotell eller anläggningar 
med uttalad miljöprofil vid övernattningar, konferenser eller andra aktiviteter. Hänsyn ska 
tas till möjligheter att ta sig till platsen med kollektiva färdmedel med låg miljöpåverkan. 

 
1  Delmål 12.2 | Hållbar förvaltning och användning av naturresurser 
 Delmål 12.3 | Halvera matsvinnet i världen 
 Delmål 12.4 | Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall 
 Delmål 12.5 | Minska mängden avfall markant 
 Delmål 12.7 | Främja hållbara metoder för offentlig upphandling 
 Delmål 12.8 | Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar 

https://www.gyf.se/VLS/Gemensamt/13%20Milj%c3%b6/GYF%20Systematiskt%20milj%c3%b6arbete%20-%20Rutin.pdf
https://www.gyf.se/VLS/Gemensamt/17%20Arbetsmilj%c3%b6/17.02%20Arbetsmilj%c3%b6%20personal/GYF%20Arbetsmilj%c3%b6,%20brandskydd%20och%20milj%c3%b6%20-%20F%c3%b6rdelning%20av%20arbetsuppgifter,%20medarbetare%20-%20Blankett.pdf
https://www.gyf.se/VLS/Gemensamt/13%20Milj%c3%b6/GYF%20Egenkontroll%20enligt%20milj%c3%b6balken%20-%20Checklista%20med%20handlingsplan.pdf
https://www.gyf.se/VLS/Gemensamt/15%20N%c3%b6dl%c3%a4ge%20-%20Brand%20-%20Kris/GYF%20Arbetsmilj%c3%b6,%20brandskydd%20och%20milj%c3%b6%20-%20%c3%85rshjul.doc
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Förbundet ska ta hänsyn till miljöpåverkan från det resande och de möten som sker i 
tjänsten. 

Se vidare GYF Tjänsteresa - Riktlinjer.doc (reviderad) 

Upphandling och inköp av varor och tjänster  
Miljöpåverkan ska beaktas i inköpsarbetet med hänsyn till kvalitet och funktion.  

• Överväg om inköp överhuvudtaget ska göras. Utgångspunkten är att inte köpa 
mer än nödvändigt och att återanvända så mycket som möjligt. 

• Miljö och social påverkan ska tas hänsyn till vid inköpsarbetet. 
• De varor och tjänster som förbundet köper ska i så liten utsträckning som möjligt 

innehålla kemikalier som kan riskera att skada människors hälsa eller vår miljö. 
De ska i så liten utsträckning som möjligt påverka miljön negativt genom 
produktionssätt, distribution, användning och avfallshantering. 

• Givet ovan, genom affärsmässighet vid inköp och utnyttjande av konkurrens 
mellan leverantörer, ska kostnaderna för de inköpta varorna och tjänsterna vara 
så låga som möjligt, med hänsyn till den kvalitet som krävs. 

Placering av kapital  
Förbundet verkar för att Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning (KLP) tar hänsyn till 
hållbarhetsfrågorna vid placering av förbundets eventuella likviditetsöverskott. 

Återanvändning och återvinning  
Förbundet ska minimera resursanvändandet och ska så långt det är möjligt minimerar 
materialanvändning. Det som förbundet behöver göra sig av med i första hand går till 
återanvändning, i andra hand materialåtervinning och i tredje hand till energiåtervinning. 

Uppföljning av policyn  
Kalmarsunds gymnasieförbund arbetar kontinuerligt med att förbättra det interna 
miljöarbetet och genomlyser och utvärderar fastlagda dokument och rutiner regelbundet.  

https://kalmarkommun365.sharepoint.com/sites/LedningsgruppGYF-KalmarsundsGymnasiefrbund/Delade%20dokument/General/Dokument/GYF%20Tj%C3%A4nsteresa%20%E2%80%93%20Riktlinjer%20(ej%20klar).docx?web=1
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Revidering av finanspolicy 
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. 

Förslag till beslut 
Direktionen godkänner förbundskansliets förslag till revidering av finanspolicy. 

 

FÖR KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND 

 

Mats-Peter Krantz  Carina Cerafiani 
Förbundsdirektör  Ekonomichef 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
2022-04-29 

Ärendebeteckning 
GYF 2022/0190-01.02 

Handläggare 
Carina Cerafiani 
Ekonomichef 
0480- 45 15 09 
carina.cerafiani@gyf.se 

Direktionen 
Kalmarsunds gymnasieförbund 
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Verksamhetshandbok 

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: 
Ekonomi Övriga ekonomirutiner 05.04 1(3) 
Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum 
Carina Cerafiani, ekonomichef Direktionen 2019-09-26  
Dokumentnamn Enhet 
GYF  Gemensamt GYF 

 

Finanspolicy 
1. Finanspolicyns syfte 
Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom förbundet 
ska bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering. 

För förvaltningen av förbundets pensionsmedel ska en särskild policy fastställas av 
direktionen. 

Syftet med denna finanspolicy är att: 
• Fastställa finansverksamheten mål 
• Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras 
• Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som 

förekommer i finansverksamheten 
• Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av 

finansverksamheten 

2. Finansverksamhetens mål 
Finansverksamhetens mål är att: 
• Säkerställa förbundets betalningsförmåga på kort och lång sikt 
• Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera förbundets räntekostnader  
• Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll 

3. Organisation och ansvarsfördelning 
Nedan framgår det ansvar som är ställt till förbundets direktion. Delegering av beslutsrätt 
från direktion till delegat framgår av förbundets delegationsordning. 

3.1 Direktionens ansvar 
Direktionen ska fatta beslut om: 
• Finanspolicy med eventuella revideringar 
• Beloppsramar för förbundets nyupplåning och omsättning av lån under kommande 

budgetår 
• Placering av eventuellt likviditetsöverskott 
• Tillåtna former och godkända motparter vid placeringar och upplåning 

Samt: 

• Utarbeta riktlinjer för den operativa finansverksamheten som säkerställer en god 
intern kontroll och att reglerna i förbundets finanspolicy efterlevs. 

• Samverka med Kalmar kommunkoncern avseende beloppsramar för förbundets 
kontokrediter vilken är den del i Kalmar kommuns koncernkontokredit. 

4. Likviditetsförvaltning 
Tillgängliga likvida medel definieras som: 
• Kassa och bank 
• Ej utnyttjade kreditlöften 
• Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar 
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4.1 Betalningsberedskap 
Förbundet ska i genomsnitt över året ha tillgångar i kassa och bank som motsvarar en 
betalningsberedskap om minst en kalendermånad. 

4.2 Koncernkonto 
Förbundets likvida medel och betalningsflöden ska samordnas i ett gemensamt 
koncernkontosystem tillsammans med övriga kommunkoncernen enligt gällande 
upphandlade avtal ”Banktjänster”. 

4.3 Förvaltning av likviditetsöverskott 
Kortfristigt likviditetsöverskott ska placeras på koncernkonto. Likviditetsöverskott som 
inte är tillfälligt - utöver den likviditet som erfordras för att upprätthålla ovanstående 
betalningsberedskap - ska användas till något av nedanstående alternativ: 

• Amortera eventuell låneskuld 
• Placering hos KLP1  

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. 

5. Finansiering 
Gymnasieförbundets medlemskommuner har genom fastställandet av 
förbundsordningen givit förbundet rättighet att ta upp lån, ingå borgen eller annan 
förbindelse efter godkännande i förbundets direktion. Information om detta ska delges 
medlemskommunerna vid det årliga mötet där förbundet sammankallar för att samråda, 
informera om och analysera verksamheten. Förbundet beslutar själv vilka enskilda 
investeringar förbundet har behov av att göra.  

Upplåning sker via förbundets upphandlade bank. 

5.1 Målsättning 
Den övergripande målsättningen för förbundets skuldförvaltning är att: 
• Säkerställa förbundets betalningsförmåga på kort och lång sikt 
• Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera förbundets räntekostnader  

5.2 Riskhantering 

5.2.1  Refinansieringsrisk 
För att minska finansieringsrisken ska kapitalbindningen i låneportföljen spridas över tid 
enligt nedanstående normportfölj. För kapitalbindning finns ingen längsta bindningstid 
angiven, däremot anges max i % av låneskulden som får förfalla varje enskilt kalenderår. 
Anpassning till nedanstående låneportfölj bör ske succesivt. Kalmarsunds 
gymnasieförbund följer Kommuninvest exempel gällande kapitalbindning enligt nedan: 

Kapital-
bindning 

< 1 
år 

1-2 
år 

2-3 
år 

3-4 
år 

4-5 
år 

5-6 
år 

6-7 
år 

7-8 
år 

8-9 
år 

>9 
år 

Max 
andel 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 

 
  

 
1 Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning. Förvaltar ägarnas pensionsändamål för att skapa bästa möjliga avkastning, 
ska fungera som en buffert avseende ansvarsförbindelsen. 
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5.2.2 Ränterisk 
För att begränsa ränterisken ska räntebindningstiden i låneportföljen spridas över tid. 
Risken är att förändring i räntenivån påverkar förbundet negativt genom ökade 
räntekostnader. För att minska effekten av den risken bör en spridning av 
räntebindningstider eftersträvas. Bedömning måste göras vid varje tillfälle för att uppnå 
målet att minimera förbundets räntekostnader.  

5.2.3 Valutarisk 
Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten.  

5.3 Derivat2 
Kalmarsunds gymnasieförbund nyttjar inte derivatinstrument i samband med upplåning.  

5.4 Leasing 
Leasingfinansiering betraktas som upplåning.  Leasingfinansiering kan användas om den 
totala leasingavgiften är lägre än kostnaden för traditionell finansiering eller om det ur till 
exempel servicesynpunkt kan anses fördelaktigt trots en högre kostnad. 

6. Rapportering 
Förbundskontoret ska två gånger per år, vid delårs- och årsbokslut, lämna en rapport till 
direktionen avseende förbundets finansverksamhet. Rapporten ska innehålla följande 
uppgifter:  

• Aktuell likviditetssituation 
• Aktuell skuldsituation inklusive volym, räntor och bindningstider i förhållande till 

normportföljen 
• Förbundets borgensåtagande fördelade på respektive motpart 
• Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler 

 
2 Finansiell produkt/avtal vars värde bestäms genom värdet på en underliggande produkt som till exempel kan vara 
obligation, aktie, option eller värdepapper. Kopplat till en specifik tidpunkt i framtiden. 
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Anmälan av delegationsbeslut, maj 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). 

  

Datum 
2022-05-12 

Ärendebeteckning 
GYF 2022/0033-01.01 

Handläggare 
Ingegerd Andersson 
Förbundssekreterare 
0480-45 15 00 
Ingegerd.andersson@gyf.se 

Direktionen 
Kalmarsunds gymnasieförbund 
 
 

 

mailto:fornamn.efternamn@ksgyf.se


Kalmarsunds gymnasieförbund Datum Ärendebeteckning 
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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. 
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