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Plats och tid Förbundskansliet, klockan 13.00-14.15. 
  
 
Omfattning  §§ 76 - 88 
 
 
Beslutande   
Ledamöter Björn Andreen (M), ordförande 

Leila ben Larbi (S) 
Björn Brändewall (L) 
Sören Bondesson (S) 

 Kristina Sjöström (S) 
Övriga deltagande 
Tjänstepersoner m.fl. Mats-Peter Krantz, förbundsdirektör 
 Stefan Regebro, verksamhetsområdeschef 

Chatharina Gustafsson, administrativ chef 
Carina Cerafiani, ekonomichef 
Charlotte Blomqvist, verksamhetschef elevhälsans medicinska insats (EMI) 
Robert Bergkvist, motivationscoach 

 Jennie Hagberg, förbundssekreterare 
 
Datum för justering 2022-__-__ 
 
 
 
Underskrifter  Sekreterare ___________________________________ 
  Jennie Hagberg 
 
 Ordförande  ___________________________________ 
  Björn Andreen 
 
 Justerande ___________________________________ 

  Kristina Sjöström 
 

Datum för anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Kalmarsunds 
gymnasieförbunds anslagstavla 2022-__-__ 
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§ 76 
 
Val av justerare 
 
Beslut 
Arbetsutskottet utser Kristina Sjöström (S) till att jämte ordförande justera 
sammanträdets protokoll.  
 
 
§ 77  
 
Godkännande av dagordning 
 
Beslutsunderlag 
Utskickad dagordning daterad 2022-09-14 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen. 
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§ 78   GYF 2022/0338-03.04 
 
Godkännande av delårsbokslut 2022 
 
Beslutsunderlag 
Förbundskansliets skrivelse 2022-09-12. 
Delårsbokslut 2002. 
 
Bakgrund 
 
Efter åtta månader prognostiseras helårsresultatet för Kalmarsunds 
gymnasieförbund att uppgå till minus 3,5 mkr vilket är 6,5 mkr sämre än det 
budgeterade resultatet för året. Prognosen innehåller ett helårsresultat för 
skolenheterna som tillsammans uppgår till minus 0,3 mkr. De interkommunala 
ersättningarna tillsammans med gemensamma verksamheter belastar i prognosen 
resultatet med 4,6 mkr medan restaurang- och caféverksamheten kalkylerar med 
ett underskott om 1,5 mkr. För att erhålla ett resultat i balans så kommer förbundet 
att nyttja resultatutjämningsreserven som förbundet byggt upp under de senaste 
två åren.   
Gymnasieförbundets resultat vad gäller verksamheten sammanställs genom tre 
prioriterade områden med 18 delmål för att följa upp kvaliteten i verksamheten. 
Av dessa följs sju delmål upp i delårsrapporten, resterande delmål stäms av vid 
slutet av året. Gymnasieförbundets måluppfyllelse för verksamheten uppgår till 
29% av de mål som följs upp i delåret. Gymnasieförbundets ekonomiska mål 
prognostiseras uppfyllas till 100%. 
 
Förbundets investeringsbudget uppgår 2022 till 11 mkr. Drygt hälften (6 mkr) av 
budgeten är avsatt för digital kompetens och den utrustning denna kräver. 
Förutom skolornas investeringsutrymme (3,2 mkr) så återfinns även en pott för 
centrala investeringar om 0,8 mkr samt för restaurang och café om 1 mkr. Totalt 
har förbundet investerat för 2,7 mkr till och med augusti månad vilket utgör 25% 
av budget. Prognosen är att 9,5 mkr av de budgeterade medel kommer användas 
innan årets slut då 1,5 mkr av budgeten för digital investering kommer att återstå. 
 
 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen godkänner delårsbokslut 2022. 
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§ 79   GYF 2022/0245-01.02 
 
Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för elevhälsans 
medicinska insats (EMI) 
 
 
Charlotte Blomqvist, verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats (EMI), 
informerar om verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för EMI. 
 
Elevhälsan och EMI 
 
Elevhälsan består av studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, kuratorer, 
rektorer, skolsköterskor, psykolog och läkare. EMI består av skolsköterskor, 
psykolog och läkare. 
EMI är en del av elevhälsan och är elevhälsans medicinska del.  
 
Skollagen, hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen är de tre 
viktigaste lagarna som styr elevhälsans medicinska insats (EMI). Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) har ett tillsynsansvar över sjukvården och dess personal. 
Socialstyrelsen och Skolverket reglerar det systematiska kvalitetsarbetet som ska 
bedrivas inom verksamheten. Verksamheten ska utvärderas årligen och upprättad 
verksamhetsplan revideras efter utvärdering. Enligt patientsäkerhetslagen ska 
vårdgivare bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. 
Direktionen för Kalmarsunds gymnasieförbund bedriver hälso- och sjukvård inom 
ramen för EMI vid förbundets skolor. I lagens mening är direktionen vårdgivare. 
Vårdgivaren fastställer verksamhetens övergripande mål för kvalitet och 
patientsäkerhet och ska kontinuerligt följa upp och utvärdera målen.  
 
 
Utvärderingen läsåret 2021/2022:  
-Kvalitetsindikatorer genom verksamhetsberättelsen. 
-Revidering av verksamhetsplanen. 
 
Kvalitetsindikatorer  
 Verksamhetsansvar 

- Personalresurs 
- Lokaler och utrustning 

 Verksamhetens arbete 

 Elevernas inlärningsmiljö och EMI 

 
Personalresurs: 

 Elevunderlagets socioekonomiska sammansättning 

 Antal skolor/skolsköterska 

 Antal hälsobesök 
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 Antal vaccinationer 

 Antal uppföljningar 

 Antal rektorer att samarbeta med och antal elevhälsoteam (EHT) att 
närvara vid 

 Antal elever i anpassad gymnasieskola 

 Antal nyanlända elever 

 
 
Personalresurs 
Enligt 2 kapitlet 25 § skollagen ska det finnas tillgång till skolläkare, 
skolsköterska, psykolog, kurator samt personal med specialpedagogisk 
kompetens i elevhälsan. Den medicinska insatsen (EMI) utgörs av skolläkare, 
skolsköterska samt vid viss verksamhet även psykolog.  
 
Begreppet ”tillgång till” är valt för att vara anpassat till olika skolors 
förutsättningar. Det innebär inte att det alltid måste finnas en skolläkare, kurator 
eller någon annan av de nämnda yrkeskategorierna på plats i skolan. Det är 
huvudmannen som avgör hur mycket personal som elevhälsan ska ha, vilken typ 
av uppgifter de ska utföra och vilken kompetens som behövs utifrån lokala 
behov och förutsättningar. 
 
Elevernas inlärningsmiljö och EMI 
Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det 
innebär att skolan ska skapa miljöer och kultur som främjar hälsa och undanröjer 
orsaker till ohälsa genom att tillvara ta elevhälsans kompetens. Detta sker t.ex. 
genom värdegrundsarbete, arbete mot mobbing och kränkning men kan också 
handla om hur man utformar klassrum, korridorer och andra gemenskapsytor för 
att minska störande intryck och underlätta att hitta till rätt lokal genom 
färgsättning och skyltar.  
 
EMI’s specifika insats är att erbjuda hälsobesök och hälsosamtal, Fysisk 
aktivitet på recept (FaR), att motivera till goda livsstilsfaktorer. Utöver det så 
sker samverkan i Elevhälsans generella arbete. 
 
 
 
Utmaning läsåret 2022/2023 
 
I över hälften av Sveriges regioner upplever man att den psykiska ohälsan bland 
unga har ökat under pandemin och med ett närvarande krig i Europa. 
 
Skolornas huvuduppgift blir primärt att skapa främjande lärmiljöer som är 
rustade för att möta och hantera psykisk ohälsa bland elever, inte att bota den. 
Det vårdande ansvaret ligger på BUP, Habiliteringen och vuxenpsykiatrin. 
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Förbättrings- och utvecklingsområden 
 Det är av vikt att en digital elevakt öppnar upp och blir tillgänglig för 

skolans alla professioner utifrån perspektivet eleven i centrum. 

 Vi behöver utveckla vår förståelse ifrån en uppfattning att se 
elevhälsoarbetet som stödverksamhet till undervisningen, till att betrakta 
det som en del av kärnverksamheten. 

 Vi behöver öka förebyggande och främjande insatser för att öka psykisk 
hälsa 

Mål i verksamhetsplanen 2022/2023 
 

Övergripande mål 
 

Alla elever skall ha tillgång till EMI, på lika villkor och utifrån den enskildes 
behov. EMI skall förebygga, upptäcka och arbeta för att förbättra fysisk och 
psykisk hälsa hos våra elever i skolsituationen. Det förebyggande arbetet utgår 
ifrån kunskapen om vad som ger hälsa och vilka faktorer som leder till ohälsa 
eller svårigheter att nå utbildningens mål.  

 
Mål 

 Hälsobesök samt utveckla hälsosamtalet via nytt metod/samtalsstöd 

 Journalsystem/Dokumentation 

 Kompetensutveckling  

 Att främja fysisk hälsa för att motverka psykisk ohälsa – t.ex. Fysisk 
aktivitet på recept (FaR) 

 
Beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. 
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§ 80    
 
Information om organisation och handlingsplan för det 
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
 
Robert Bergkvist, motivationscoach informerar om organisation och 
handlingsplan för det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA). 
 
Utredning av det kommunala aktivitetsansvaret 
Lisbeth Jonasson, studie- och yrkesvägledare Kunskapsnavet, har gjort en 
utredning av det kommunala aktivitetsansvaret.  
Utredningen grundar sig på Sveriges kommuner och regioners enkätundersökning 
av KAA (2021) och Skolinspektionens kvalitetsgranskningar (2014, 2016 och 
2018.) Vidare är utredningen gjord med utgångspunkt av skollagen och de 
allmänna råden för KAA.  
Under utredningen har det skett intervjuer med handläggare och chefer inom 
Socialtjänsten, Kalmarsunds gymnasieförbund, Arbetsmarknadsenheten och 
Arbetsförmedlingen. Utredaren har även intervjuat andra kommuner gällande hur 
deras organisation är uppbyggd kring KAA (Borgholm, Mörbylånga, Kalmar, 
Torsås, Jönköping, Växjö, Partille) 
Utredningen har kommit fram till en rad olika insatser som behöver göras i 
Kalmar kommun samt lämnat förslag på hur Ledningsgrupp och Ungdomsteamet 
kan se ut. Exempelvis bör Arbetsmarknadsenheten, Socialtjänsten och 
Kalmarsunds gymnasieförbund vara med i Ungdomsteamet. 

 
Återrapportering av handlingsplan Kalmar kommun 
 
Under 2022 har en presentation föredragits Kommunstyrelsens utskott för 
integration och arbetsmarknad. Möte har hållits med chefer och handläggare 
från Arbetsmarknadsenheten, Socialtjänsten och Kalmarsunds gymnasieförbund 
för att komma fram till en plan för hur man ska arbeta. Det beslutades att 
handläggare och representant från Socialtjänstens förebyggande team ska ha 
träffar. Under hösten har förslaget presenterats för cheferna på 
Arbetsmarknadsenheten, Gymnasieförbundet och Socialtjänsten samt för 
Majoriteten. Förslaget kommer att presenteras för Kommunstyrelsens utskott för 
integration och arbetsmarknad. 
 
 

 
Återrapportering av handlingsplan Mörbylånga kommun 

 
Under 2022 har det hållits möten med representanter från Mörbylånga kommun 
och med handläggare från Arbetsmarknadsenheten. Arbete pågår med 
handlingsplanen innefattande struktur och mål. Tanken är att handläggaren på 
Arbetsmarknadsenheten kommer att se över handlingsplanen. 
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Återrapportering av handlingsplan Borgholms kommun 
 
Under 2022 har ett utkast till handlingsplan skickats till Borgholms 
kommun. Utkastet behöver bearbetas av kommunen. Återkoppling från 
kommunen inväntas. 
 
Återrapportering av handlingsplan Torsås kommun 
 
Torsås kommun har en handlingsplan som är mer detaljerad och som 
uppdaterats andra halvåret 2021 och under hösten 2022 ska det hållas ett 
möte med Arbetsmarknadsenheten och Socialtjänsten kring handlingsplanen. 
 
 
Beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. 
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§ 81    
 
Lägesrapport efter årets antagning 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2022-09-29. 
 
 
 
§ 82    
 
Budget- och verksamhetsmål 2023 – information och 
avstämning 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2022-09-29. 
 
 
 
§ 83   GYF 2022/0343-01.02
  
 
Jämställdhetsplan 2023 – 2026 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2022-09-29. 
 
 
 
§ 84    
 
Överlämningar mellan grundskola och gymnasieskola 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2022-09-29. 
 
 
§ 85    
 
Uppföljning av den garanterade undervisningstiden 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2022-09-29. 
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§ 86   GYF 2022/0303 -01.08
  
 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av rektors arbete för 
rättvisande och likvärdiga betyg i gymnasieskolan – Lars Kagg 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2022-09-29. 
 
 
§ 87    
 
Aktivitetsplan attraktiv utbildningsanordnare 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2022-09-29. 
 
 
§ 88    
 
Information från förbundsdirektören 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2022-09-29. 


