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Dzenita Abaza (S)
Linus Hellman (S)
Leila ben Larbi (V)
Björn Brändewall (L)
Jan-Olof Forslund (S)
Björn Andreen (M)
Kristina Sjöström (S)
Agneta Stjärnlöv (M)
Sören Bondesson (S)
Sten Bondesson (C)
Karin Karlsson (KD), ersättare för Susanne Eliasson (M)
Jaafar Al-Jabiri (C)
Eva Wahlgren (C)
Jessica Jämtin (C)
Eva Traore Dahlberg (MP)

Tjänstepersoner m.fl.

Joachim Håkansson, förbundsdirektör
Carina Cerafiani, ekonomichef
Chatharina Gustafsson, administrativ chef
Ann-Charlotte Anderberg, planeringschef, § 50
Stina Nordström, handläggare social hållbarhet,
Kalmar kommun, § 57
Sophia Sundin, ungdomsombud/samordnare för barnrättsfrågorna,
Kalmar kommun, § 57
Ingegerd Andersson, sekreterare

Datum för justering
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Underskrifter

Sekreterare

___________________________________
Ingegerd Andersson

Ordförande

___________________________________
Dzenita Abaza

Justerande

___________________________________
Leila ben Larbi
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Justering har tillkännagivits genom anslag på Kalmarsunds
gymnasieförbunds anslagstavla 2019-05-28
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GYF 2019/0102-02.10

Yttrande till Kalmar kommun gällande lokal strategi för
funktionshinderfrågor
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2019-05-08
Yttrande till Kalmar kommun 2019-05-03
Arbetsutskottets protokoll 2018-05-14
Bakgrund
Remiss har inkommit till Kalmarsunds gymnasieförbund gällande Kalmar kommuns
lokala strategi för funktionshinderfrågor, ”Tillträde till samhället” – strategi och stöd
för arbetet med delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2020–2030.
Strategin syftar till att utgöra vägledning och stöd i utvecklingsarbetet med Kalmar
kommuns tillgänglighets- och delaktighetsfrågor. Den innehåller strategi, styrande och
stödjande dokument, definitioner samt rättighetsområden med utvecklingsområden och
ansvariga.
Förbundskansliet har upprättat ett förslag till yttrande 2019-05-03.
Ekonomiska konsekvenser
Inga särskilt tillkommande kostnader med anledning av den upprättade strategin för
funktionshinderfrågor. Arbetet med tillgänglighetsfrågor är en förutsättning för att
bedriva verksamhet i enlighet med styrdokument och förbundsordning och utgör
därmed en naturlig del i förbundets ordinarie verksamhet. Då kostnader uppstår hanteras
de inom ramen för ordinarie budget.
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att godkänna upprättat förslag till yttrande.
Beslutsexpediering
Kalmar kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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GYF 2019/0206-01.02

Revidering av dokumenthanteringsplan
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2019-05-06
Dokumenthanteringsplan 2019-05-01
Arbetsutskottets protokoll 2018-05-14
Bakgrund
Varje myndighet ska ha en uppdaterad dokumenthanteringsplan som beskriver
myndighetens handlingar och hur de ska hanteras. Det är alltid myndigheten som
beslutar om allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar får gallras, det
vill säga förstöras. Planen är ett av styrdokumenten i Kalmarsunds gymnasieförbund.
Styrelsen tog beslut om upprättande av dokumenthanteringsplan för Kalmarsunds
gymnasieförbund 2009-06-04. Därefter har förbundsdirektören tagit beslut om gallring
på delegation.
En total genomarbetning av förbundets dokumenthanteringsplan har nu gjorts.
Förbundssekreteraren har tillsammans med olika proffesioner från enheterna gått
igenom nuvarande dokumenthanteringsplan i sin helhet och uppdaterat utifrån dagens
krav. Vid genomgången har SKL:s och Riksarkivets gallringsråd ”Bevara eller gallra”
beaktats. Samråd har också skett med kommunarkivarien i Kalmar kommun.
Dokumenthanteringsplanen har en processorienterad struktur där dokument och
verksamhet indelas i följande huvudområden: Styrande-, stödjande- och
kärnverksamhet. Planens struktur följer Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd
(RA-FS 2008:4), som enligt praxis också tillämpas inom landets kommuner.
Planen redovisar myndighetens handlingar, beskrivning av handlingen, var handlingen
förvaras, hur handlingen sorteras, om handlingen ska bevaras eller gallras, när
handlingen ska skickas till kommunarkivet samt ett fält för övriga kommentarer.
Dokumenthanteringsplanen ska uppdateras när behov finns. Beslut om gallring är
delegerat till förbundsdirektören.
Ekonomiska konsekvenser
Revideringen av dokumenthanteringsplanen har ej medfört några ekonomiska
konsekvenser.
Beslut
Direktionen beslutar att anta reviderad dokumenthanteringsplan.
Beslutsexpediering
Ansvariga chefer
Arkivredogörare
Kommunarkivarie, Kalmar kommun
Justerare

Utdragsbestyrkande
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GYF 2019/0207-10.12

Ansökan om yrkeshögskoleutbildning vid Axel Weüdelskolan –
Projektledare inom hållbar besöksnäring
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2019-05-08
Arbetsutskottets protokoll 2019-05-14
Bakgrund
Kalmar län tillhör de mest besökta länen i Sverige. Enligt tillväxtverkets rapport
”Kompetensförsörjning och kompetensbehov inom svensk besöksnäring” väntas
besöksnäringen växa ytterligare under de kommande åren. Generellt har besöksnäringen i Sverige svårt att rekrytera personal med advekvat utbildning. Före-trädare för
arbetsmarkanden inom regionerna Kalmar och Kronoberg har initierat ett behov av
utbildad arbetskraft som är inriktad på en operativ nivå. Tillväxt-verkets rapport pekar
på att de utbildningar som finns idag är för teoretiska och att det behövs en mer
yrkesspecifik kompetens. Rapporten belyser även att 90 % av de som läst en
YH-utbildning får arbete inom ett halvår efter avslutad utbildning.
Enligt utredningen ”Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och
växande besöksnäring” SOU 2017:95, genererar den växande besöksnäringen effekter
inom flertalet branscher. Kompetensförsörjningen är den enskilt största begränsande
faktorn. I utredningen framhålls även att det är en bransch där utlandsfödda sysselsätts
och det bör kunna ske i än högre grad. En ökad utbild-ningsinsats inom området kan
generera en ökad rörlighet inom arbetsmarknads-området vilket kan leda till en öppning
för våra nyanlända inom de specifika branscherna.
Ekonomiska konsekvenser
En YH-utbildnings uppbyggnad ska leda till att den blir självfinansierad. Ett krav från
YH-myndigheten är att det föreligger en hög medfinansiering från arbetslivet. Vi strävar
efter 50 % medfinansiering som kommer ske via indirekta medel. Detta kan ske genom
t.ex. medverkan i ledningsgrupp, lärartimmar, studiebesök, upprättande av lokal eller
tillhandahålla LIA-platser. Ett statsbidrag på 56 000 kr utgår per helårsplats. Det innebär
att utbildningen blir kostnadsneutral för Kalmarsunds gymnasieförbund.
En utbildningsorganisation med ett brett utbud uppnår ofta fler synergieffekter i
verksamheten och kan optimera sitt nyttjande av resurser exempelvis personal och
lokalytor. Ger även en tydlig varumärkesförstärkning.
Beslut
Direktionen ger rektor Monica Thiel och ekonomilärare/projektledare Lennart
Nordström i uppdrag att ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan om att erhålla
statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildningen ”Projektledare inom hållbar
besöksnäring”.

Justerare

Beslutsexpediering
Rektor Monica Thiel, Axel Weüdelskolan
Ekonomilärare/projektledare Lennart Nordström, Axel Weüdelskolan
Utdragsbestyrkande
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GYF 2019/0208-01.02

Jämställdhetsplan 2019-2022
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 20105-08
Jämställdhetsplan 2019-05-08
Arbetsutskottets protokoll 2019-05-14
Bakgrund
Jämställdhetsarbetet ska förbättra verksamheten, höja kvalitén och säkerställa att
utbildningsnivån är bra och likvärdig oavsett kön och könsidentitet eller könsuttryck.
Jämställdhet ska prägla organisationen och dess verksamhet, både från ett
medarbetarperspektiv och från ett elevperspektiv. På en jämställd arbetsplats värderas
alla elevers och medarbetares kompetens och erfarenheter utifrån samma grund oavsett
genus.
Kalmarsunds gymnasieförbund har arbetat fram en ny jämställdhetsplan för 2019-2022,
upprättad 2019-05-08. Syftet med jämställdhetsplanen är att göra det tydligt för chefer,
medarbetare och elever hur vi lever upp till intentionerna i mål, policy och lagstiftning.
Planen med tydligt mätbara mål och konkreta aktiva åtgärder för att nå målen, är en
vägledning för chefer, medarbetare och elever i arbetet med jämställdhet.
Utgångspunkt för arbetet förutom det övergripande nationella jämställdhetspolitiska
målen är diskrimineringslagen, skollagen och läroplanen som anknyter till
jämställdhetsområdet. Vad gäller inre kvalitet så finns förbundets jämställdhetsvision,
jämställdhetspolicy, personalpolitiska program samt huvudmannens plan mot kränkande
behandling och skolornas aktiva arbete mot diskriminering och trakasserier.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Björn Brändewall (L) att direktionen ska besluta i
enlighet med förbundskansliets förslag med följande ändring:
Att under stycke 1.1, ”Policy”, ersätta de tre första förekomsterna av formuleringen
”kvinnor och män” med ”kvinnor, män och personer med annan könsidentitet”, för att
bättre återspegla det ickebinära perspektivet i målen.
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om direktionen vill bifalla eller
avslå Björn Brändewalls förslag. Hon finner att direktionen bifaller förslaget.
Beslut
Direktionen beslutar att godkänna Jämställdhetsplan 2019-2022 med följande ändring:
- Att under stycke 1.1 Policy, ersätta de tre första förekomsterna av formuleringen
”kvinnor och män” med ”kvinnor, män och personer med annan könsidentitet”.
Beslutsexpediering
Chefer i Kalmarsunds gymnasieförbund, centrala HÅJ-gruppen
Justerare

Utdragsbestyrkande
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GYF 2019/0239-01.02

Instruktion för förbundsdirektören
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2019-05-08
Instruktion för förbundsdirektören 2019-05-08
Arbetsutskottets protokoll 2019-05-14
Bakgrund
Den 1 juli 2018 infördes en ny bestämmelse i kommunallagen som innebär att alla
kommuner och kommunalförbund ska utse en direktör samt ge befattningen en
instruktion.
Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund. Kommunalförbund är en typ
av kommunal samverkan som regleras i Kommunallagen 9 kap. 1 § - 18 § där det
framgår vilka bestämmelser som gäller för samverkansformen. Medlemskommunerna i
Kalmarsunds gymnasieförbund har i enlighet med dessa bestämmelser fastlagt i
förbundsordningen att förbundet ska ha en direktion i stället för ett fullmäktige med
styrelse (se 9 kap. 3 §).
I Kommunallagen 9 kap. 2 § fastslås att ”Om inget annat anges eller följer av
bestämmelserna om kommuner och landsting i denna lag, tillämpas dessa även för
kommunalförbund”. Med andra ord gäller alla föreskrifter i Kommunallagen även för
kommunalförbund, förutom det som regleras i 9 kap. 1 § - 18 §.
I förarbetena framgår att syftet med den nya regleringen bland annat är att skapa en
tydlig uppgiftsfördelning och en bra samverkan mellan de förtroendevalda och den
högste tjänstepersonen.
Ekonomiska konsekvenser
Införandet av en instruktion medför inga ekonomiska konsekvenser.
Beslut
Direktionen beslutar att anta instruktion för förbundsdirektören enligt upprättat förslag.
Beslutsexpediering
Förbundsdirektören

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Anmälningsärenden
1.

Beslut från Skolverket om nationellt godkänd idrottsutbildning för Fria Läroverken
i Kalmar. GYF 2019/0121-02.10.

2.

Beslut från Skolverket om särskild variant inom det estetiska området av estetiska
programmet vid Dag Hammarskjöld Gymnasiet. GYF 2019/0122-02.10.

3.

Dom från Förvaltningsrätten i Växjö ang överklagat beslut om inackorderingstillägg. GYF 2018/0530-02.03.

4.

Protokoll från centrala samverkansgruppen 2019-04-17.

5.

Mötesanteckningar från möte 2019-05-14 mellan arbetsutskottet och fackliga
representanter från den centrala samverkansgruppen. GYF 2019/0136-01.01.

Beslut
Direktionen tar informationen om anmälningsärenden till protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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GYF 2019/0039-01.01

Anmälan av delegationsbeslut
Beslutsunderlag
Beslutsjournaler, maj månad 2019.
Rektor, Axel Weüdelskolan/Mjölnergymnasiet
3:2 Beslut om att utbildning på kursen ska upphöra om elev inom Vux, Lärvux, SFI
saknar förutsättningar att tillgodogöra sig densamma, 40 beslut.
3:3 Beslut om sökande från annan kommun ska antas till utbildningen inom Vux och
Lärvux. Antagningslista.
Rektor, Jenny Nyströmsskolan
1:21 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning, 1 beslut.
1:42 Förlängd undervisning för enskild elev, 1 beslut.
4:2 Ansvar och åtgärder mot kränkande behandling av elev, 1 beslut.
Rektor, Lars Kaggskolan
6:7 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal,
2 beslut.
Rektor, Stagneliusskolan
1:42 Förlängd undervisning för enskild elev, 1 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, 7 beslut.
3:4 Mottagande och antagande av elev på gymnasial nivå. Antagningslista.
3:7 Mottagande till SFI. Antagningslista.
Förbundsdirektör
5:4 Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen för direktupphandling
enligt LOU, 1 beslut.
6:7 Beslut om avsteg från anställningsstopp, 43 beslut.
Administrativ chef
5:17 Tilläggsbelopp för fristående huvudmän, 2 beslut.
Kostchef
5:4 Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen för direktupphandling
enligt LOU, 3 beslut.
Planeringschef
6:7 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal,
1 beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ekonomiassistent vid förbundskontoret
1:3 Meddela hemkommunen om elev börjar eller slutar i annan kommun, 1 beslut.
1:6 Besluta om inackorderingsbidrag, 1 beslut.
Beslut
Direktionen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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GYF 2019/0254-10.01

Implementering av barnkonventionen i Kalmar kommuns
verksamhet
Information
Handläggare för social hållbarhet Stina Nordström och ungdomsombud och samordnare
för barnrättsfrågorna Sophia Sundlin, informerar om följande:
Riksdagen har beslutat att införliva FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen) i svensk lag från och med den 1 januari 2020. Av den anledningen
fick kommunledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser för
implementering av barnkonventionen i Kalmar kommuns verksamheter. I uppdraget
ingick även att ta fram en lokal implementeringsplan och en ekonomisk
konsekvensbeskrivning av en sådan plan.
Kalmar kommun beslutade om implementeringsplanen 2019-03-05. Planen innehåller
fem åtgärdsområden:
- Styrning och ledning
- Organisation och samverkan
- Kommunikation och information
- Bemötande av barn och rutiner
- Utbildning och fortbildning
Till varje åtgärd finns uppgifter om tidsplan och vilken enhet eller motsvarande som är
ansvarig för genomförandet.
Stina Nordström och Sophia Sundlin informerar vidare om bland annat återrapportering,
förbättring av kommunikation/information och bemötande av barn och unga samt
utbildning och fortbildning för förtroendevalda, chefer och medarbetare.
Ordförande Dzenita Abaza (S) anser det viktigt att Kalmar kommuns
implementeringsplan även implementeras i gymnasieförbundets verksamhet.
Beslut
Direktionen tar informationen till protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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GYF 2019/0085-04.01

Information från ekonomichefen

Ordförande Dzenita Abaza (S) inleder med att meddela att hon beslutat att ställa in
mötet den 24 maj mellan direktionens arbetsutskott och medlemskommunernas
arbetsutskott (KSAU) för politikerna. Däremot kommer tjänstemännen att träffas för ett
förberande möte. Ordinarie möte planeras istället ske under juni månad.
Inför tjänstemännens beredningsmöte ges följande information av ekonomichef Carina
Cerafiani.
Ekonomichefen berättar om förbundets goda ekonomiska resultat från 1995 till 2017,
god kvalitet, elevminskning och kostymanpassning m.m. Förbundet hade en kraftig
elevminskning under åren 2009-2016 vilket innebar åtgärder fram till 2017 med
nerlagda program och inriktningar. Tack vare extraordinära kostnader såsom AFA och
interkommunala ersättningar har ändå förbundet lyckats hålla god ekonomi. Från 2017
uteblev dessa intäkter och det var då som en nivåhöjning av medlemsbidraget började
diskuteras. Även en åtgärdsplan upprättades för 2019 och 2020.
År 2014 hade gymnasieförbundet över 70 mkr i eget kapital. De senaste åren har det
egna kapitalet krympt i samband med utbetalningar till medlemskommunerna (20152017) och underskottet 2018 då förbundets resultat redovisade minus 20,7 mkr.
Utifrån medlemskommunernas önskemål har en jämförelse av kostnadsnivåer med
andra liknande kommunalförbund i Sverige tagits fram. Jämförelsen visar att
Kalmarsunds gymnasieförbund har den lägsta elevpengen av dem alla.
En fiktiv kalkylerad kostnadsnivå, inklusive en nivå-/kostnadshöjning 2019 och 2020,
har också tagits fram. Den visar att gymnasieförbundets elevpeng har kommit närmare
riket men fortfarande är klart lägst. År 2010 låg gymnasieförbundet på samma nivå som
riket.
Ekonomichefen visar en fiktiv resultatprognos för 2020. Prognosen visar att förbundet
kan göra ett underskott på 12 mkr. I detta omfattas inte återställning av resultatet 2018
och ev. 2019. Om förbundet lägger till återställning av resultat för år 2018 och ev. 2019
samt en uppskattad återbetalning till friskolorna, visar prognosen på minus 23 mkr.
Gymnasieförbundets föreslagna höjning av medlemsbidraget innebär 1,2 mkr för
Borgholm, 8,2 mkr för Kalmar, 0,9 mkr för Torsås och 1,7 mkr för Mörbylånga. Även
om gymnasieförbundets begäran om 12 mkr beviljas av samtliga medlemskommuner,
måste förbundet fullfölja den upprättade åtgärdsplanen för att inte få ett minusresultat.
Ordförande Dzenita Abaza (S) ber politikerna ta ekonomichefens information med sig
till respektive medlemskommun. Kristina Sjöström (S) och Agneta Stjärnlöv (M)
meddelar att de har informerat i Mörbylånga kommun.
Beslut
Direktionen tar informationen till protokollet.
Justerare

Utdragsbestyrkande

