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GYF 2020/0408-03.04

Godkännande av delårsbokslut 2020
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-10-08.
Delårsbokslut 2020.
Arbetsutskottets protokoll 2020-10-13.
Bakgrund
Förbundet har under de senaste åren kontinuerligt effektiviserat verksamheten genom
utfasning av program och inriktningar, flytt av utbildningar, sammanslagning av olika
inriktningar samt ökad samläsning. Den ekonomiska återhållsamheten har fortsatt att
genomsyra verksamheten under året och resultatet av 2019 års intensiva ekonomiska
fokus gav redan i mars en positiv helårprognos om 8,8 mkr. Skolenheterna angav i
denna prognos ett helårsutfall om 9,1 mkr. Vid delåret prognostiseras helårsresultatet bli
positivt om 13,8 mkr där skolenheterna står för 12,5 mkr av dessa.
Bland de sex prioriterade områdena finns det 21 delmål. Fem av delmålen är föremål för
analys i samband med delårsredovisningen 2020 där tre av målen är uppfyllda.
Beslut
Direktionen godkänner delårsbokslut 2020.
Beslutsexpediering
Revisorerna i Kalmarsunds gymnasieförbund
Medlemskommunerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Anmälningsärenden
1.

Protokoll från centrala samverkansgruppen 2020-09-09, 2020-09-23.

2.

Protokoll från centrala skyddskommittén 2020-09-09.

Beslut
Direktionen tar informationen om anmälningsärenden till protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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GYF 2020/0054-01.01

Anmälan av delegationsbeslut
Beslutsunderlag
Beslutsjournaler, oktober månad 2020.
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, 41 beslut.
6:8 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal,
1 beslut
Rektor, Gymnasiesärskolan
2:18 Antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen, 3 beslut.
2:19 Byte av studieväg för enskild elev, 1 beslut.
Rektor, Jenny Nyströmsskolan
1:4 Meddela hemkommunen om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl, är
frånvarande i betydande utsträckning, 9 st.
1:37 Antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen, 4 beslut.
1:38 Byte av studieväg för enskild elev, 2 beslut.
4:2 Ansvar och åtgärder mot kränkande behandling av elev, 1 beslut.
6:8 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal,
1 beslut
Rektor, Lars Kaggskolan
1:37 Antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen, 2 beslut
1:42 Beslut om fjärr- och distansundervisning för enskild lärare, 16 st med symtom,
1 st tillhör riskgrupp.
Rektor, Stagneliusskolan
1:8 Beslut om att elevs utbildning får avvika från vad som gäller i nationellt program,
5 beslut.
1:37 Antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen, 1 beslut.
1:42 Beslut om fjärr- och distansundervisning för enskild lärare, 3 st med symtom.
6:8 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal,
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, 11 beslut.
3:4 Beslut om mottagande och antagande av elev till vuxenutbildningen på gymnasial
nivå, 159 antagna.
Förbundsdirektör
1:1 Beslut om tidsplan för gymnasieantagningen inför läsåret 2020/2021.
2:12 Beslut om tillhörande av målgrupp för gymnasiesärskola, 1 beslut.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen för direktupphandling
enligt LOU, 2 beslut.

Verksamhetsområdeschef
5:4 Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen för direktupphandling
enligt LOU, 1 beslut.
6:4 Tillsvidareanställning eller vikariat av rektor, 2 beslut
Ekonomichef
5:29 Elektronisk firmateckning avseende avrop från ramavtal via SKL Kommentus
inköpsportal, 1 st.
Kostchef
5:4 Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen för direktupphandling
enligt LOU, 3 beslut.
Antagningshandläggare - Gymnasieskolan
1:2 Ansvara för antagning - Informationshäfte med tidsplan
1:3 Meddela hemkommunen om elev börjar eller slutar i annan kommun, 3 st.
1:11 Ge dispens från betyget godkänt i engelska vid ansökan till gymnasiet - Beslut
Ant 2005 enligt protokoll 2020-06-16, bilaga 3.
1:12 Besluta om behörighet och mottagande till nationellt program - Arkivlista för
antagning 2020-09-15.
1:13 Besluta om mottagande av elev som ej är folkbokförd i kommun inom
Kalmarsunds gymnasieförbund i de fall samverkansavtal saknas – Arkivmapp:
Yttrande/Beslut 2020.
1:14 Yttrande för i medlemskommunen folkbokförd elev att gå gymnasieutbildning i
kommun utanför Kalmarsunds gymnasieförbund i de fall samverkansavtal saknas
– Arkivmapp: Yttrande/Beslut 2020.
1:17 Beslut att vid synnerliga skäl ta emot elever som är behöriga till ett yrkesprogram,
till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ – Beslut Ant 2001, beslut Ant
2003.
1:18 Pröva om behörighet och mottagande till programinriktat individuellt val eller
yrkesintroduktion – Arkivmapp: Yttrande/Beslut 2020. Arkivlista för antagning
2020-09-15.
1:26 Besluta om urvalskriterier och tillämpning av dessa för programinriktat
individuellt val och yrkesintroduktion - Informationshäfte med tidsplan.
1:31 Besluta om urval, antagning och övrig fördelning till nationella program Arkivlista för antagning 2020-09-15, Informationshäfte med tidsplan.
1:32 Besluta om avsättning av antal platser till fri kvot - Ant 2005 enligt protokoll
2020-06-16, bilaga 1, Ant 2002.
Antagning SAMEDA-ST, HAHANA-ST, IMAA-ST - Ant 2005 enligt protokoll
2020-06-16, bilaga 2.
1:33 Tillämpning av färdighetspoäng och meritvärde till estetiska programmets
samtliga inriktningar 2021/2022. GYF 2020/0366-10.15.
1:33 Besluta om meritvärde - kompletterande urvalsgrunder, färdighetsprov Arkivlista för antagning 2020-09-15.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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1:35 Besluta om preliminär- och slutlig antagning samt reservantagning Antagningslista för preliminär antagning 2020-04-09. Antagningslista för slutlig
antagning 2020-07-01. Antagningslista för reservantagning 2020-09-15.
Antagningshandläggare – Gymnasiesärskolan
2:2 Ansvara för antagning av elev till gymnasiesärskolan - Arbetsordning för
mottagande i särskolan.
2:14 Bedömning av förutsättningar för nationellt program för elev som har sökt
individuellt program – Beslut Ant 2006.
2:15 Pröva om den sökande ska tas emot på nationellt program respektive individuellt
program – Beslut Ant 2006.
2:16 Besluta om mottagande på individuella program – Ant 2006.
Ekonomiassistent vid förbundskansliet
1:6 Besluta om inackorderingsbidrag, 26 beslut.
Beslut
Direktionen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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GYF 2020/0412-10.15

Förslag på preliminär utbildningsorganisation 2021/2022
Information
Verksamhetsområdeschef Stefan Regebro presenterar ett förslag till preliminär
organisation för läsåret 2021/2022.
Förbundet har vid framtagandet av förslaget utgått ifrån bland annat följande:
- Elevers sökmönster till hösten 2020
- Strategiskt tänk utifrån bl.a. ett ekonomiskt perspektiv, dvs. där förbundet utan större
investeringar ser att organisationen kan utökas.
På Jenny Nyströmsskolan erbjuds ekonomiprogrammet för första gången med inriktning
mot juridik och profilerna marknadsföring och management samt kriminologi. Här
föreslås 64 platser. På estetiska programmets inriktning bild föreslås en minskning från
20 platser till 16.
På Lars Kaggskolan föreslås en förändring vad gäller hantverksprogrammet. Eleverna
har tidigare valt inriktning vid ansökan till år 1 (frisör eller hår- och makeupstylist) men
förslaget är att inriktningen väljs först till åk 2. Skolan har som mål att programmet ska
kunna erbjuda inriktning mot barberare framöver.
På Stagneliusskolan föreslås en gemensam antagning på
samhällsvetenskapsprogrammets inriktning beteendevetenskap. Tidigare har elever
ansökt direkt till profilen räddning och säkerhet inom beteendeinriktningen, men
förslaget är att profilen väljs först till åk 2.
I övrigt föreslås inga förändringar på de tre skolorna mot föregående år.
Gymnasiesärskolan har ingen platsorganisation utan ett programutbud. Undervisningen
samordnas inom respektive program för alla fyra årskurserna. Organisationen är för
närvarande fyra nationella program och ett individuellt program. Inför årets antagning
föreslås ingen förändring i programutbudet. Antal sökande ökar varje år. Prognosen
förra året var 25 elever men slutade med 39 antagna. Förbundet har som utgångspunkt
att tillgodose det behov som uppstår inom dessa program.
Introduktionsprogrammens prognos är 220 platser, samma som föregående år. Här
föreslås mindre förändringar mellan programmen. Även här har förbundet som
utgångspunkt att tillgodose det behov som uppstår inom dessa program.
Beslut
Direktionen tar informationen till protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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GYF 2020/0413-01.02

Revidering av ANDT-policy
Information
Kurator Emelie Björck vid Jenny Nyströmskolan, kurator Daniel Ljungberg vid
Stagneliusskolan och skolsköterska Evelyn Johansson vid Lars Kaggskolan, redovisar
innehållet i förslag till revidering av ANDT-policyn.
Policyn utgår från ett av gymnasieförbundets delmål inom ”normer, värden och
inflytande”. Förbundet har som ambition att skolan ska vara en miljö fri från alkohol,
narkotika, dopningsmedel, tobak och spelmissbruk (ANDTS). Målet bryts sedan ner i
skolornas utvecklingsplaner och bygger på lokala behov och förutsättningar.
Målen i policyn är följande:
- Skolornas utvecklingsplaner ska innehålla mål och aktiviteter inom ANDTS med en
skola fri från alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spelmissbruk som mål.
- Elever ska ha en god kännedom om ANDTS påverkan på individen och var de kan
vända sig med frågor om alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och
spelmissbruk.
Föredragarna informerar även om uppföljningen av målen samt om skolornas aktiviteter
och utvecklingsområden.
Ärendet återkommer för beslut vid direktionens sammanträde 2020-11-19.
Beslut
Direktionen tar informationen till protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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GYF 2020/0122-10.01

Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen
av coronaviruset
Information
Verksamhetsområdeschef Stefan Regebro rapporterar att den gångna veckan, vecka 43,
har läget förändrats på skolorna. Förbundet har nu konstaterade fall av covid-19 bland
eleverna. Beslut om fjärrundervisning har tagits för aktuella klasser fram till höstlovet
vecka 44 och rektor har rekommenderat berörda elever att testa sig och följa de rutiner
skolan har. Kontakt har tagits med smittskyddsläkaren för rådgivning. Hanteringen har
varit utmärkt från våra skolledningar, och de rutiner och handlingsplaner som tagits
fram har prövats och konstaterats fungera i stort.
Närvaron är som helhet god, både bland elever och personal, även i jämförelse med
riket.
Veckans rapport från KLT delger att läget är oförändrat och likt föregående vecka, dvs.
lugnt och ca 20 % färre resande vid jämförelse med samma period förra året. Enstaka
turer med trängsel har förekommit men vissa förstärkningar har styrts om och KLT kör
med all tillgänglig busspark. De gör också dagliga uppföljningar för att fånga rapporter
om trängsel. KLT har tagit fram en app där uppskattad beläggning kan ses på deras
bussar. KLT framför att det är ett individuellt ansvar att välja buss på annan tid.
Rugbymatchen 25 november blir publikfri och elevkåren planerar att bjuda in till en
digital sändning. Skolan har tagit kontakt med smittskyddsläkaren för att undersöka
lämpligheten att matcherna genomförs men inte fått någon återkoppling ännu.
Beslut
Direktionen tar informationen till protokollet samt ger förbundsledningen i uppdrag att
återigen se över möjligheterna över vilka ytterligare insatser skolorna kan göra för att
minska smittspridningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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GYF 2020/0269-01.04

Information från ekonomichefen
Förfrågan om eventuellt inträde i Kalmarsunds gymnasieförbund
Ekonomichef Carina Cerafiani informerar om att Mönsterås kommun tagit beslut om att
utreda för- och nackdelar med att ansluta sig till Kalmarsunds gymnasieförbund.
Mönsterås kommun har bett om en kalkyl över vad ett inträde betyder ekonomiskt för
Mönsterås kommun.
En översiktlig analys har tagits fram av förbundet för att belysa de ekonomiska
effekterna om Mönsterås kommun skulle bli medlem i förbundet. Analysen avser
gymnasieverksamheten och analyserar de ekonomiska konsekvenserna utifrån tre olika
ingångssätt:
1. Mönsterås kommun blir en del av förbundet och Mönsteråsgymnasiet läggs ned.
2. Mönsterås kommun blir en del av förbundet och förbundet har en filial i Mönsterås
avseende IM-verksamheten och ett nationellt program.
3. Mönsterås kommun blir en del av förbundet och förbundet driver
Mönsteråsgymnasiet i sin nuvarande form.
Gymnasieförbundet har fått ta del av Mönsterås kommuns kostnader och intäkter, såväl
externa som interna, avseende Mönsteråsgymnasiet och övrig gymnasial verksamhet.
Analysen grundar sig på detta underlag. Även elevstatistik för gymnasiets olika program
har tillhandahållits.
Alternativ 1 och 2 skulle medföra ekonomiska fördelar för både Mönsterås kommun och
förbundet. Alternativ 3 skulle dock öka kostnaderna för förbundet.
Ärendet återkommer.
Beslut
Direktionen tar informationen till protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

