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§ 105

Presentation av ny förbundsdirektör
Mats-Peter Krantz, ny förbundsdirektör sedan 2020-12-14, presenterar sig och sina
tankar och visioner om hur verksamheten kan utvecklas.
Att bygga en skola där elever och medarbetare känner sig trygga. Samhället idag
förändras snabbt och har många valmöjligheter. Vi måste lära oss att leva med detta och
även lära våra elever att hantera det. Elevhälsan har en viktig roll i detta.
Att vi skapar ett bra arbetsförhållande för alla medarbetare, att de stannar kvar och söker
sig till gymnasieförbundet. Att vi tillsammans utvecklar visionsbyggande och att vi
börjar på klassrumsnivå.
Att vår verksamhet står inför stora möjligheter när det gäller användningen av

digitaliseringen. Rutinmässiga arbetsuppgifter kan med hjälp av digitalisering och AI
(artificiell intelligens) automatiseras, vilket kan frigöra mer tid för kärnuppdraget hos
varje medarbetare. Digitalisering av undervisning kan möjliggöra en än mer
individanpassad undervisning som sätter fokus på den enskilda elevens kunskapsbehov
och lärande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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GYF 2020/0122-10.01

Delegering av beslut enligt § 11c, förordning SFS 2020:115, vid
spridning av viss smitta angående gymnasieskolan
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-12-03.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08
Bakgrund
Riksdag och regering har fattat beslut om flera tillfälliga bestämmelser som syftar till
flexibilitet i skolverksamheten under coronapandemin. Detta regleras i förordningen
2020:115 om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid
spridning av viss smitta.
Utöver vad som följer av §§ 11a och 11b, har en ny paragraf § 11c införts i
förordningen kopplat till den ökade smittspridningen i Sverige. Syftet är att ge
skolhuvudmän möjlighet att begränsa antalet elever i skolans lokaler om det behövs för
att kunna följa föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19. § 11c trädde i kraft 2020-11-23.
Bestämmelsen enligt § 11c ger, under vissa förutsättningar, en huvudman möjlighet att
göra begränsade undantag från skollagen för att t. ex. kombinera närundervisning med
fjärr- eller distansundervisning. Skolan ska forfarande vara öppen dvs. skollokalerna är
öppna för elever. Huvudregeln i skollagen är närundervisning. Det är också denna
undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet.
Undantagsbestämmelserna kan inte tillämpas av andra skäl än att förebygga och
motverka smittspridning av covid-19. En förutsättning är att vidtagna åtgärder inom
ramen för ordinarie regelverk som t. ex. schemaläggning, ommöblering, nyttjande av
andra lokaler osv. inte varit tillräckliga för att ge en rimlig och säker arbetssituation för
både lärare och elever.
Det är viktigt att ta hänsyn till lämpligheten att bedriva fjärr- och distansundervisning
med hänsyn till elevers olika förutsättningar på individnivå men också utbildningens art
och vilken årskurs som omfattas.
Det kan vara fråga om elever som läser introduktionsprogram, yrkesprogram, eller
elever som går sista terminen på ett nationellt program. Även elever som går första
terminen kan behöva få undervisning i skolans lokaler för att få en bra introduktion till
utbildningen.
Eftersom huvudmannens gymnasieskolor har olika utbildningar och förutsättningar
behöver varje rektor närmare besluta om när det finns behov av och hur det är lämpligt
att kombinera ordinarie undervisning med fjärr- och distansundervisning.
Utgångspunkten är dock att skapa förutsättningar för att avstånd kan hållas och undvika
att flera personer samlas i trånga utrymmen.
Förbundskansliet föreslår därför direktionen för Kalmarsunds gymnasieförbund att
delegera beslut enligt § 11c till förbundsdirektör med rektor som vidaredelegat.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ekonomiska konsekvenser
Delegering av beslut enligt förordning 2020:115 § 11c medför inga ekonomiska
konsekvenser.
Beslut
Direktionen beslutar att delegera beslut enligt förordningen 2020:115 § 11c till
förbundsdirektör med rektor som vidaredelegat.
Direktionen kan när som helst återkalla givna delegationer.

Beslutsexpediering
Medlemskommunerna
Förbundskonferensen
Förbundskansliet

Justerare

Utdragsbestyrkande

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

§ 107

Sida

5

GYF 2020/0514-01.02

Attestplan – kontroll av ekonomiska transaktioner 2021
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-12-01.
Attestplan 2021, daterad 2020-11-24.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-008.
Bakgrund
I attestplanen för Kalmarsunds gymnasieförbund redovisas befattningar med rätt att
beslutsattestera eller vara ersättare för dessa. I de fall beslutsattestanten själv är berörd
av fakturan (egen utbildningskostnad, inköp av telefon m.m.) så ska beslutsattestantens
överordnade attestera fakturan. På ansvar 101 Förbundsdirektör delegeras denna
attesträtt till administrativ chef med ekonomichef som ersättare.
Om en ny tjänsteperson under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande
beslutsattestanterna på samma befattning följer attesträtten med till den nya
tjänstepersonen utan särskilt beslut.
Vid förändring av organisationsstruktur och ansvarsområden under löpande
verksamhetsår har förbundsdirektören delegation från direktionen att ändra i attestlistan.
En övergripande regel för beslutsattest finns avseende bokföringsorder (rättelser) i drift,
investering och balansräkning. Regeln innebär att controller och ekonomiassistenter får
attestera bokföringsorder med rättelser av fel som kan uppstå vid inrapportering från de
olika delsystemen till Personec Redovisning och Reskontra och andra uppenbara
konteringsfel. Regeln gäller även för kontering och attest av de inbetalningar som
kommer till förbundet.
Attestplanen omfattar även fonder som förvaltas och administreras av Kalmar kommuns
ekonomikontor.
Beslut
Direktionen godkänner attestplan för 2021.
Beslutsexpediering
Förbundskonferensen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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GYF 2020/0515-01.02

Firmatecknare och övriga behörigheter 2021
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-11-30
Förteckning över firmatecknare och övriga behörigheter 2021, daterat 2020-11-24.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08.
Bakgrund
Direktionen för Kalmarsunds gymnasieförbund ska inför varje verksamhetsår fastställa
förteckning över vem/vilka tjänstepersoner som får underteckna vissa handlingar för
direktionen, så kallad firmatecknare och övriga behörigheter. Förbundskansliet har
upprättat ett förslag för år 2021.
Om en ny tjänsteperson under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande
beslutsattestanterna/firmatecknarna på samma befattning följer beslutsrätten med till
den nya tjänstepersonen utan särskilt beslut.
Beslut
Direktionen godkänner upprättat förslag till firmatecknare och övriga behörigheter,
daterat 2020-11-24.
Beslutsexpediering
Förbundskonferensen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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GYF 2020/0510-03.02

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2021, samlingsbeslut
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-12-04
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08
Bakgrund
Bidraget skall motsvara den budgeterade kostnaden som elevens hemkommun har för
det nationella program som utbildningen har hänförts till. Bidraget skall bestämmas
efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den
egna gymnasieutbildningen, ett schablonbelopp om 3 % skall utgå för administration.
Bidraget skall lämnas i en omfattning som motsvarar en fullständig gymnasieutbildning,
det vill säga 2 500 gymnasiepoäng.
Bidraget består av två delar, grundbelopp (undervisning, läroverktyg och utrustning,
elevvård, administration, moms och lokalkostnader) och tilläggsbelopp (elever med
behov av särskilt stöd och modersmålsundervisning). Tilläggsbeloppet debiteras de
fristående gymnasieskolorna separat. Kalmarsunds gymnasieförbund prövar varje
enskilt fall.
Fordonsprogrammets inriktning transport och logistik, bygg- och
anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon, humanistiska programmet och
naturbruksprogrammet med dess olika inriktningar fastställs när den budgeterade
snittkostnaden är klar inom samverkansområdet.
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Avstämning
sker den 15 varje månad enligt SKR:s rekommendationer. Fakturan betalas inom
30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade elever under sommarmånaderna stäms av
den 15 september.
Beslut
Direktionen fastställer budgeterade värden för bidragsåret 2021 till enskilda
skolhuvudmän enligt redovisad tabell. Alla nedanstående punkter är inkl moms.
− För elev som går på programinriktat val ges ett extra bidrag med 5 300 kr.
− För elev som har dispens i engelska ges ett extra bidrag med 5 300 kr vid
antagningsförfarandet.
− Elev som går nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) får extra per läsår och
elev; individuella idrotter 19 080 kr och lagidrotter 31 800 kr.
− Elev som går på ett yrkesintroduktionsprogram genererar bidragsgenomsnittet av de
nationella yrkesprogrammen förutom de elever som inriktar sig mot
fordonsprogrammet vilket ger fordonsprogrammets bidrag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Varav

Program
Förslag 2021 Lokal kostn
Adm
moms
Exkl moms
Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive
inriktningen anläggningsfordon
123 261
30 495
3 387
6 977
116 284
Barn- och fritidsprogrammet
96 535
23 883
2 653
5 464
91 071
El- och energiprogrammet
116 399
28 798
3 198
6 589
109 810
Ekonomiprogrammet
83 353
20 622
2 290
4 718
78 635
Estetiska programmet exklusive inriktningen
musik
111 704
27 636
3 069
6 323
105 381
Estetiska programmet inriktningen musik
136 263
33 712
3 744
7 713
128 550
Fordons- och transportprogrammet exklusive
inriktningen transport
137 076
33 913
3 767
7 759
129 317
Handels- och administrationsprogrammet
96 716
23 928
2 658
5 474
91 242
Hotell- och turismprogrammet
102 043
25 246
2 804
5 776
96 267
Hantverksprogrammet
118 385
29 289
3 253
6 701
111 684
Naturvetenskapsprogrammet
90 305
22 342
2 481
5 112
85 193
Naturbruksprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
137 527
34 025
3 779
7 785
129 742
Samhällsvetenskapsprogrammet
84 617
20 935
2 325
4 790
79 827
Teknikprogrammet
96 084
23 772
2 640
5 439
90 645
VVS- och fastighetsprogrammet
122 087
30 205
3 355
6 911
115 176
Vård- och omsorgsprogrammet
101 140
25 022
2 779
5 725
95 415
Individuellt alternativ
Språkintrodution
Yrkesintrodution
Yrkesintrodution inriktad mot
Fordonsprogrammet

120 280
124 443
107 009

29 758
30 788
26 474

3 305
3 419
2 940

6 808
7 044
6 057

113 472
117 399
100 952

136 137

33 681

3 741

7 706

128 431

Gymnasiesärskolan exkl elevassistent

294 572

74 294

8 107

16 215

278 357

Bidragen till enskilda huvudmän är exklusive skolskjutskostnader.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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GYF 2020/0489-03.02

Bidrag till fristående gymnasieskola 2021, AMB Education
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-12-04.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08.
Bakgrund
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från
gymnasieförbundet.
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som
gymnasieförbundets egna enheter.
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna.
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till
en enskild huvudman.
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat.
Redovisning av beräkning
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund
används riksprislistan.
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022.
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september.
Beslut
Direktionen beslutar om ett bidrag till AMB Education 2021 med:
136 263 kr per elev för Estetiska programmet inriktning musik.
Beslutsexpediering
AMB Education.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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GYF 2020/0490-03.02

Bidrag till fristående gymnasieskola 2021, Aspero Friskola Halmstad
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-12-04.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08.
Bakgrund
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från
gymnasieförbundet.
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som
gymnasieförbundets egna enheter.
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna.
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till
en enskild huvudman.
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat.
Redovisning av beräkning
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund
används riksprislistan.
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022.
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september.
Beslut
Direktionen beslutar om ett bidrag till Aspero Friskola Halmstad 2021 med:
83 353 kr per elev för Ekonomiprogrammet.
Beslutsexpediering
Aspero Friskola Halmstad.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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GYF 2020/0491-03.02

Bidrag till fristående gymnasieskola 2021, Bollerups
Lantbruksinstitut
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-12-04.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08.
Bakgrund
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från
gymnasieförbundet.
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som
gymnasieförbundets egna enheter.
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna.
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till
en enskild huvudman.
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat.
Redovisning av beräkning
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund
används riksprislistan.
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022.
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september.
Beslut
Direktionen beslutar om ett bidrag till Bollerups Lantbruksinstitut 2021 med:
238 292 kr per elev för Naturbruksprogrammet alla inriktningar till dess att belopp för
år 2021 är framräknat. Justering kommer att ske mot 2021 års belopp som är ett
medeltal av samverkanskommunernas bidrag för respektive inriktning.
Beslutsexpediering
Bollerups Lantbruksinstitut.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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GYF 2020/0492-03.02

Bidrag till fristående gymnasieskola 2021, CIS Kalmar AB
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-12-04.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08.
Bakgrund
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från
gymnasieförbundet.
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som
gymnasieförbundets egna enheter.
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna.
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till
en enskild huvudman.
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat.
Redovisning av beräkning
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund
används riksprislistan.
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022.
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september.
Beslut
Direktionen beslutar om ett bidrag till CIS Kalmar AB 2021 med:
83 353 kr per elev för Ekonomiprogrammet.
90 305 kr per elev för Naturvetenskapsprogrammet.
84 617 kr per elev för Samhällsvetenskapsprogrammet.
96 084 kr per elev för Teknikprogrammet.
124 443 kr per elev för Språkintroduktion.
Beslutsexpediering
CIS Kalmar AB.
Justerare

Utdragsbestyrkande

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

§ 114

Sida
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GYF 2020/0493-03.02

Bidrag till fristående gymnasieskola 2021, Dag Hammarskjöld
Gymnasiet
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-12-04.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08.
Bakgrund
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från
gymnasieförbundet.
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som
gymnasieförbundets egna enheter.
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna.
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till
en enskild huvudman.
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat.
Redovisning av beräkning
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund
används riksprislistan.
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022.
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september.
Beslut
Direktionen beslutar om ett bidrag till Dag Hammarskjöld Gymnasiet 2021 med:
111 704 kr per elev för Estetiska programmet exklusive inriktningen musik.
Beslutsexpediering
Dag Hammarskjöld Gymnasiet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

§ 115

Sida
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GYF 2020/0494-03.02

Bidrag till fristående gymnasieskola 2021, Drottning Blankas
Gymnasieskola Lund
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-12-04.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08.
Bakgrund
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från
gymnasieförbundet.
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som
gymnasieförbundets egna enheter.
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna.
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till
en enskild huvudman.
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat.
Redovisning av beräkning
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund
används riksprislistan.
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022.
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september.
Beslut
Direktionen beslutar om ett bidrag till Drottning Blankas Gymnasieskola Lund 2021
med:
83 353 kr per elev för Ekonomiprogrammet.
Beslutsexpediering
Drottning Blankas Gymnasieskola Lund.
Justerare

Utdragsbestyrkande

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

§ 116

Sida
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GYF 2020/0495-03.02

Bidrag till fristående gymnasieskola 2021, Fria Läroverken i Kalmar
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-12-04.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08.
Bakgrund
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från
gymnasieförbundet.
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som
gymnasieförbundets egna enheter.
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna.
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till
en enskild huvudman.
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat.
Redovisning av beräkning
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund
används riksprislistan.
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022.
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september.
Beslut
Direktionen beslutar om ett bidrag till Fria Läroverken i Kalmar 2021 med:
96 535 kr per elev för Barn- och fritidsprogrammet.
116 399 kr per elev för El- och energiprogrammet.
83 353 kr per elev för Ekonomiprogrammet.
111 704 kr per elev för Estetiska programmet exklusive inriktningen musik.
90 305 kr per elev för Naturvetenskapsprogrammet.
84 617 kr per elev för Samhällsvetenskapsprogrammet.
Justerare

Utdragsbestyrkande

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

Sida
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96 084 kr per elev för Teknikprogrammet.
107 009 kr Elev som går på yrkesintroduktion får ett genomsnitt av de nationella
yrkesprogrammen.
Beslutsexpediering
Fria Läroverken i Kalmar.

Justerare

Utdragsbestyrkande

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

§ 117

Sida
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GYF 2020/0496-03.02

Bidrag till fristående gymnasieskola 2021, Hagströmska gymnasiet
Falun
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-12-04.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08.
Bakgrund
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från
gymnasieförbundet.
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som
gymnasieförbundets egna enheter.
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna.
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till
en enskild huvudman.
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat.
Redovisning av beräkning
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund
används riksprislistan.
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022.
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september.
Beslut
Direktionen beslutar om ett bidrag till Hagströmska gymnasiet Falun 2021 med:
83 353 kr per elev för Ekonomiprogrammet.
84 617 kr per elev för Samhällsvetenskapsprogrammet.
Beslutsexpediering
Hagströmska gymnasiet Falun.
Justerare

Utdragsbestyrkande

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

§ 118
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GYF 2020/0497-03.02

Bidrag till fristående gymnasieskola 2021, Hushållningssällskapet
Kalmar-Kronoberg-Blekinge
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-12-04.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08.
Bakgrund
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från
gymnasieförbundet.
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som
gymnasieförbundets egna enheter.
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna.
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till
en enskild huvudman.
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat.
Redovisning av beräkning
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund
används riksprislistan.
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022.
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september.
Beslut
Direktionen beslutar om ett bidrag till Hushållningssällskapet Kalmar-KronobergBlekinge 2021 med:
238 292 kr per elev för Naturbruksprogrammet alla inriktningar till dess att belopp för
år 2021 är framräknat. Justering kommer att ske mot 2021 års belopp som är ett
medeltal av samverkanskommunernas bidrag för respektive inriktning.
Justerare

Utdragsbestyrkande

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

Sida
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123 261 kr per elev för Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen
anläggningsfordon.
Beslutsexpediering
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge.

Justerare

Utdragsbestyrkande

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

§ 119
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GYF 2020/0498-03.02

Bidrag till fristående gymnasieskola 2021, Hushållningssällskapet
Önnestad
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-12-04.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08.
Bakgrund
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från
gymnasieförbundet.
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som
gymnasieförbundets egna enheter.
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna.
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till
en enskild huvudman.
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat.
Redovisning av beräkning
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund
används riksprislistan.
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022.
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september.
Beslut
Direktionen beslutar om ett bidrag till Hushållningssällskapet Önnestad 2021 med:
238 292 kr per elev för Naturbruksprogrammet alla inriktningar till dess att belopp för
år 2021 är framräknat. Justering kommer att ske mot 2021 års belopp som är ett
medeltal av samverkanskommunernas bidrag för respektive inriktning.

Justerare

Beslutsexpediering
Hushållningssällskapet Önnestad.

Utdragsbestyrkande

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

§ 120

Sida

21

GYF 2020/0499-03.02

Bidrag till fristående gymnasieskola 2021, Hvilan Utbildning
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-12-04.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08.
Bakgrund
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från
gymnasieförbundet.
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som
gymnasieförbundets egna enheter.
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna.
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till
en enskild huvudman.
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat.
Redovisning av beräkning
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund
används riksprislistan.
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022.
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september.
Beslut
Direktionen beslutar om ett bidrag till Hvilan Utbildning 2021 med:
238 292 kr per elev för Naturbruksprogrammet alla inriktningar till dess att belopp för
år 2021 är framräknat. Justering kommer att ske mot 2021 års belopp som är ett
medeltal av samverkanskommunernas bidrag för respektive inriktning.
Beslutsexpediering
Hvilan Utbildning.
Justerare

Utdragsbestyrkande

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16
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GYF 2020/0500-03.02

Bidrag till fristående gymnasieskola 2021, LBS kreativa Gymnasiet i
Växjö AB
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-12-04.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08.
Bakgrund
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från
gymnasieförbundet.
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som
gymnasieförbundets egna enheter.
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna.
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till
en enskild huvudman.
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat.
Redovisning av beräkning
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund
används riksprislistan.
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022.
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september.
Beslut
Direktionen beslutar om ett bidrag till LBS kreativa Gymnasiet i Växjö AB 2021 med:
111 704 kr per elev för Estetiska programmet exklusive inriktningen musik.
Beslutsexpediering
LBS kreativa Gymnasiet i Växjö AB.

Justerare

Utdragsbestyrkande

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16
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GYF 2020/0501-03.02

Bidrag till fristående gymnasieskola 2021, LBS Kreativa Gymnasiet
Jönköping
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-12-04.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08.
Bakgrund
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från
gymnasieförbundet.
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som
gymnasieförbundets egna enheter.
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna.
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till
en enskild huvudman.
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat.
Redovisning av beräkning
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund
används riksprislistan.
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022.
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september.
Beslut
Direktionen beslutar om ett bidrag till LBS Kreativa Gymnasiet Jönköping 2021 med:
96 084 kr per elev för Teknikprogrammet.
Beslutsexpediering
LBS Kreativa Gymnasiet Jönköping.

Justerare

Utdragsbestyrkande

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

§ 123

Sida
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GYF 2020/0502-03.02

Bidrag till fristående gymnasieskola 2021, Lärande i Sverige AB
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-12-04.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08.
Bakgrund
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från
gymnasieförbundet.
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som
gymnasieförbundets egna enheter.
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna.
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till
en enskild huvudman.
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat.
Redovisning av beräkning
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund
används riksprislistan.
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022.
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september.
Beslut
Direktionen beslutar om ett bidrag till Lärande i Sverige AB 2021 med:
238 292 kr per elev för Naturbruksprogrammet alla inriktningar till dess att belopp för
år 2021 är framräknat. Justering kommer att ske mot 2021 års belopp som är ett
medeltal av samverkanskommunernas bidrag för respektive inriktning.
Beslutsexpediering
Lärande i Sverige AB.
Justerare

Utdragsbestyrkande

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

§ 124

Sida
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GYF 2020/0503-03.02

Bidrag till fristående gymnasieskola 2021, Praktiska Kalmar
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-12-04.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08.
Bakgrund
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från
gymnasieförbundet.
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som
gymnasieförbundets egna enheter.
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna.
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till
en enskild huvudman.
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat.
Redovisning av beräkning
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund
används riksprislistan.
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022.
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september.
Beslut
Direktionen beslutar om ett bidrag till Praktiska Kalmar 2021 med:
123 261 kr per elev för Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen
anläggningsfordon.
96 535 kr per elev för Barn- och fritidsprogrammet.
116 399 kr per elev för El- och energiprogrammet.
137 076 kr per elev för Fordon- och transportprogrammet exklusive inriktningen
transport.
96 716 kr per elev för Handels- och administrationsprogrammet.
101 140 kr per elev för Vård- och omsorgsprogrammet.
Justerare

Utdragsbestyrkande

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

Sida
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124 443 kr per elev för Språkintroduktion.
107 009 kr Elev som går på yrkesintroduktion får ett genomsnitt av de nationella
yrkesprogrammen.
136 137 kr Elev som går på yrkesintroduktion inriktade mot Fordonsprogrammet får
dess elevpeng.
Skolverkets fastställda bidrag per elev för Sjöfartsutbildning.
Beslutsexpediering
Praktiska Kalmar.

Justerare

Utdragsbestyrkande

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16
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Sida
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GYF 2020/0504-03.02

Bidrag till fristående gymnasieskola 2021, Ridsportsgymnasiet
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-12-04.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08.
Bakgrund
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från
gymnasieförbundet.
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som
gymnasieförbundets egna enheter.
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna.
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till
en enskild huvudman.
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat.
Redovisning av beräkning
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund
används riksprislistan.
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022.
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september.
Beslut
Direktionen beslutar om ett bidrag till Ridsportsgymnasiet 2021 med:
238 292 kr per elev för Naturbruksprogrammet alla inriktningar till dess att belopp för
år 2021 är framräknat. Justering kommer att ske mot 2021 års belopp som är ett
medeltal av samverkanskommunernas bidrag för respektive inriktning.
Beslutsexpediering
Ridsportsgymnasiet.
Justerare

Utdragsbestyrkande

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

§ 126

Sida
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GYF 2020/0505-03.02

Bidrag till fristående gymnasieskola 2021, RyssbyGymnasiet
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-12-04.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08.
Bakgrund
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från
gymnasieförbundet.
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som
gymnasieförbundets egna enheter.
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna.
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till
en enskild huvudman.
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat.
Redovisning av beräkning
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund
används riksprislistan.
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022.
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september.
Beslut
Direktionen beslutar om ett bidrag till RyssbyGymnasiet 2021 med:
238 292 kr per elev för Naturbruksprogrammet alla inriktningar till dess att belopp för
år 2021 är framräknat. Justering kommer att ske mot 2021 års belopp som är ett
medeltal av samverkanskommunernas bidrag för respektive inriktning.
Beslutsexpediering
RyssbyGymnasiet.
Justerare

Utdragsbestyrkande

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16
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GYF 2020/0506-03.02

Bidrag till fristående gymnasieskola 2021, Rytmus Stockholm
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-12-04.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08.
Bakgrund
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från
gymnasieförbundet.
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som
gymnasieförbundets egna enheter.
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna.
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till
en enskild huvudman.
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat.
Redovisning av beräkning
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund
används riksprislistan.
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022.
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september.
Beslut
Direktionen beslutar om ett bidrag till Rytmus Stockholm 2021 med:
136 263 kr per elev för Estetiska programmet inriktningen musik
Beslutsexpediering
Rytmus Stockholm.

Justerare

Utdragsbestyrkande

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16
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Sida
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GYF 2020/0507-03.02

Bidrag till fristående gymnasieskola 2021, Skanskaskolan i Växjö AB
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-12-04.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08.
Bakgrund
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från
gymnasieförbundet.
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som
gymnasieförbundets egna enheter.
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna.
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till
en enskild huvudman.
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat.
Redovisning av beräkning
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund
används riksprislistan.
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022.
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september.
Beslut
Direktionen beslutar om ett bidrag till Skanskaskolan i Växjö AB 2021 med:
96 084 kr per elev för Teknikprogrammet.
Beslutsexpediering
Skanskaskolan i Växjö AB.

Justerare

Utdragsbestyrkande

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

§ 129

Sida

31

GYF 2020/0508-03.02

Bidrag till fristående gymnasieskola 2021, Sveriges Ridgymnasium
Varberg
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-12-04.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08.
Bakgrund
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från
gymnasieförbundet.
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som
gymnasieförbundets egna enheter.
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna.
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till
en enskild huvudman.
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat.
Redovisning av beräkning
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund
används riksprislistan.
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022.
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september.
Beslut
Direktionen beslutar om ett bidrag till Sveriges Ridgymnasium Varberg 2021 med:
238 292 kr per elev för Naturbruksprogrammet till dess att belopp för år 2021 är
framräknat. Justering kommer att ske mot 2021 års belopp som är ett medeltal av
samverkanskommunernas bidrag för respektive inriktning.
Beslutsexpediering
Sveriges Ridgymnasium Varberg.
Justerare

Utdragsbestyrkande

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16
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GYF 2020/0509-03.02

Bidrag till fristående gymnasieskola 2021, SYAB
Transportgymnasium
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-12-04.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08.
Bakgrund
Gymnasieförordning (2010:2039) om ”Bidrag till huvudmän för fristående
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor” styr resursfördelningen från
gymnasieförbundet.
Utdrag ur trettonde kapitlet, beräkning av bidrag
§ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma förutsättningar som
gymnasieförbundets egna enheter.
§ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska
motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna.
§ 3. Anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till
en enskild huvudman.
§ 10. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat.
Redovisning av beräkning
Utgångspunkt vid fördelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som
används vid fördelningen av resurser till förbundets skolor. Som fördelningsgrund
används riksprislistan.
När rektor beslutar om förlängd studietid så skall det skickas in en studieplan och ett
åtgärdsprogram till Kalmarsunds gymnasieförbund. Utifrån materialet görs en
individuell bedömning om bidrag skall lämnas utöver de 2 500 poäng som lagen
föreskriver. Börjar gälla läsåret 2021/2022.
Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieförbunds faktureringsadress. Bidraget
betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att
gymnasieförbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den
10:e varje månad. Avstämning sker den 15:e månaden innan enligt SKR:s
rekommendationer. Fakturan betalas inom 30 dagar efter att den ställdes ut. Fakturerade
elever under sommarmånaderna stäms av den 15 september.
Beslut
Direktionen beslutar om ett bidrag till SYAB Transportgymnasium 2021 med:
182 601 kr per elev för Fordons- och transportprogrammet, inriktning Transport till dess
att belopp för år 2021 är framräknat. Justering kommer att ske mot 2021 års belopp som
är ett medeltal av samverkanskommunernas bidrag.
Beslutsexpediering
SYAB Transportgymnasium.
Justerare

Utdragsbestyrkande

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

§ 131
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GYF 2019/0539-01.05

Godkännande av rapport för intern kontrollplan 2020,
ekonomifunktionen
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-10-26
Rapport för intern kontroll 2020, upprättad 2020-10-26
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08.
Bakgrund
Enligt direktionens beslut den 28 oktober 2016 ska förbundet varje år upprätta en
särskild kontrollplan för innevarande års uppföljning/granskning av den interna
kontrollen. Resultatet av denna samt bedömning av riskhanteringen ska rapporteras till
direktionen.
Direktionen beslutade den 21 november 2019 om kontrollpunkter inom områdena
representation och hantering av riskvaror.
- Representation
- Hantering riskvaror
Rapport 2020
Rapporten påvisar att gymnasieförbundets rutiner i de områden som granskats, i
huvudsak fungerar tillfredsställande. Följande konstateras:
- Internutbildning ska genomföras under november månad inom området kontering
avseende representation.
- Ansvariga ska ta fram VLS-rutin för hantering av alkoholhaltiga drycker samt införa
dokumentation avseende kasserade volymer.
Beslut
Direktionen godkänner rapporten för uppföljning och åtgärder avseende den interna
kontrollplanen för år 2020.

Justerare

Utdragsbestyrkande

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

§ 132
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GYF 2020/0444-01.05

Ny kontrollplan för 2021
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-11-30
Interna kontrollpunkter 2021, ekonomifunktionen, upprättad 2020-10-26
Konsekvensanalys - beskrivning av interna kontrollpunkter 2021,
upprättad 2020-10-26.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08.
Bakgrund
Enligt direktionens beslut den 28 oktober 2016 ska förbundet, senast i december, varje
år upprätta en särskild kontrollplan för kommande års uppföljning/granskning av den
interna kontrollen. Resultatet av denna samt bedömning av riskhanteringen ska
rapporteras till direktionen senast i samband med upprättandet av årsredovisningen.
Utifrån konstaterade risker med relativa höga risktal inom ekonomifunktionen har ett
antal kontrollpunkter med konsekvensanalys tagits fram i syfte att kontrollera hur pass
utsatt förbundet är inom respektive område.
Under 2021 kommer följande områden kontrolleras:
- Representation (uppföljning av 2020 års kontroll)
- Beslutsattest (efterlevnad av beslut)
- Firmateckning (efterlevnad av beslut)
- Hantering riskvaror (uppföljning av 2020 års kontroll)
De olika kontrollområdenas risker, kontrollmoment samt metoder, frekvens och
ansvarig utförare av kontrollen, framgår av dokumentet ”Interna kontrollpunkter 2021,
ekonomifunktionen” upprättat 2020-10-26. En konsekvensanalys som beskriver
framtagna kontrollpunkter har tagits fram, upprättad 2020-10-26.
Ekonomisk konsekvens
Kontrollpunkterna är prioriterade och kommer att hanteras inom befintlig
personalstyrkas arbetsuppgifter.
Beslut
Direktionen antar interna kontrollpunkter för ekonomifunktionen år 2021, upprättade
2020-10-26.
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GYF 2020/0447-03.01

Hantering och placering av likviditetsöverskott
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-12-01.
Hantering och placering av likviditetsöverskott, underlag upprättat 2020-12-01.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08.
Bakgrund
Avseende förvaltning av likviditetsöverskott ska, enligt förbundets finanspolicy
(antagen 2019-09-26), kortfristigt likviditetsöverskott placeras på koncernkontot.
Likviditetsöverskott som inte är tillfälligt ska användas till att antingen amortera
låneskuld eller placeras hos KLP (Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB). Då
förbundet inte har någon låneskuld återstår endast alternativet avseende placering.
Likviditetsöverskottet ska beaktas utifrån den beredskap förbundet fastställt för sina
månatliga betalningar.
Ekonomiska konsekvenser
Beloppet, vilket kan vara aktuellt att placera hos KLP, är nuvarande likviditetsöverskott
(augusti) som uppgår till 67 mkr när hänsyn är tagen till betalningsberedskapen.
Förslaget är en placeringsplanering om 10 mkr per år upp till ansvarsförbindelsens nivå.
Förändringarna i marknadsvärden kan medföra större skiftningar i förbundets
prognostiserade resultat över året då placeringarna direkt påverkar resultatet. Resultatet
efter balanskravsutredning påverkas dock inte av dessa skiftningar.
Beslut
Direktionen beslutar att placera 10 mkr av det likvida överskottet hos KLP, Kalmar
Läns Pensionskapitalförvaltning AB med organisationsnummer 556530-6460.
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GYF 2020/0448-03.01

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-10-27.
Riktlinjer för resultatutjämningsreserv.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08.
Bakgrund
Från och med 2013 är det enligt kommunallagen möjligt att under vissa angivna
förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat till en resultatutjämningsreserv
(RUR). Denna reserv kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, det
vill säga täcka underskott i samband med en framtida lågkonjunktur.
Syftet med RUR är att förbundet ska kunna bygga upp en reserv under goda tider som
kan användas under år med svag utveckling för förbundet eller förbundets
medlemskommuner. RUR skapar större stabilitet för verksamheterna genom att utjämna
ekonomiska utmaningar hänförliga till svängningar i kommunernas skatteunderlag.
Förbundskansliet har tagit fram förslag till riktlinjer för ändamålet.
Ekonomiska konsekvenser
Följderna av utbrottet och spridningen av coronaviruset och covid-19 befaras bidra till
en konjunkturnedgång under 2020 som kan ge kraftigt försvagad utveckling av
skatteintäkterna och därmed sjunkande resultatnivåer för Sveriges kommuner. Samtidigt
kan det vara både svårt och icke önskvärt att möta den händelseutvecklingen med
motsvarande kostnadsneddragningar i verksamheterna.
Konjunkturnedgången i kommunerna kan komma att påverka Kalmarsunds
gymnasieförbunds kommande budgetarbete inför budget 2022. Budgeten bearbetas
under våren 2021 och kommunernas möjlighet att tillgodose förbundets budgetplanering
kan försvåras.
Beslut
Direktionen antar upprättade riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR).
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GYF 2020/0468-03.02

Utbetalning av anslutningsbidrag och kontantbidrag
Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2020-10-26.
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08.
Bakgrund
Enligt lagen är kommunerna skyldiga att svara för vissa elevresor (1991:1110). För en
elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska den kommun
som enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) är elevens hemkommun, ansvara för
elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för
sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat
lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande. Om stödet ges kontant är kommunen inte
skyldig att ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har
kostnader för resor mellan bostaden och skolan.
Beloppen som gäller idag beslutades 1995 i samband med att Kalmarsunds
gymnasieförbund bildades, och har inte uppdaterats sen dess. Prisbasbeloppet år 1995
var 35 700 kronor, 1/30-del 1 190 kronor. Prisbasbeloppet för år 2020 är
47 300 kronor, 1/30-del är 1 577 kronor. De senaste 6 åren, från 2014 till 2019, uppgår
antalet utbetalningar av anslutningsbidrag i genomsnitt till ca 14 stycken per år.
Kontantbidragen har endast utbetalas 4 gånger under samma tidsperiod.
− Anslutningsbidragen är idag mellan 110 kronor och 195 kronor per månad beroende
på avståndet till busshållplatsen.
− Kontantbidragen är idag mellan 165 kronor och 460 kronor per månad beroende på
avståndet.
Gymnasieförbundet har varit i kontakt med ett antal kommuner för att utreda vilka
nivåer och beslutsgrunder övriga kommuner har för sina belopp. Undersökningen visar
att de flesta har en stegrande skala från 6 km och uppåt och att beloppet betalas ut över
9 månader per år. Kommunerna har dock inte kunnat redovisa vad beloppen baseras på
med undantag för de som har utgått från milersättning. Undersökningen visar på att det
är en stor skillnad mellan de olika kommunernas bidrag per månad.
− Anslutningsbidragen kan variera från 90 kronor till 300 kronor i lägsta nivån till att
variera mellan 90 kronor och 1472 kronor på den högsta nivån.
− När det gäller kontantbidragen varierar de från 165 kronor till 510 kronor i lägsta
nivån till att variera mellan 460 och 595 kronor på den högsta nivån.

Justerare

Nuläge
Kalmarsunds gymnasieförbund har tidigare beslutat att tillhandahålla busskort för elever
som studerar heltid och inte fyllt 20 år. Detta innebär att elever i gymnasieskolan som
har minst 6 km mellan skolan/APL-plats och hemmet får kostnadsfritt åka kollektivt
färdmedel. Om inackorderingstillägg beviljats kan eleven inte få busskort eller annat
bidrag, undantag vid APL-plats.
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För att få en tydligare och enklare bidragsutbetalning som kan följa med tidens
kostnadsutveckling föreslår förbundskansliet att anslutningsbidrag och kontantbidrag
sammanfogas och benämns ”kontant resebidrag”. Vidare föreslår förbundskansliet att
förbundet väljer schablonvärden för skattefri milersättning (18,5 kr/mil år 2020) som
ersättningsgrund för de kontanta resebidragen.
Där inget kollektivt färdmedel finns att tillgå, eller om eleven har minst 6 km till
hållplats för kollektivt färdmedel, kan ett kontant resebidrag beviljas efter ansökan från
elevens målsman. Myndig elev kan själv söka resebidrag. När inget kollektivt färdmedel
finns att tillgå beviljas hela resvägen till skolan/APL. När det är minst 6 km till
hållplatsen så beviljas endast resväg upp till närmsta anslutning till kollektiv trafik.
Beslut
Direktionen beslutar att anslutningsbidrag och kontantbidrag sammanfogas och
benämns ”kontant resebidrag”.
Direktionen beslutar att skattefri milersättning, för det aktuella året, ska gälla som
ersättningsnivå för kontant resebidrag dock ej högre än vad som motsvarar 1/30 av
prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel
kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan.
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§ 136

Anmälningsärenden
1.

Beslut från Torsås kommunfullmäktige § 200 – Beslut om att utse Jan-Olof Olsson
(C) som ny ersättare i Kalmarsunds gymnasieförbund efter avgående Marcus
Johansson. GYF 2020/0443-02.12.

2.

Beslut från medlemskommunerna om matersättning:
2a Borgholm kommunstyrelsens arbetsutskott § 249
2b Kalmar kommunstyrelsens arbetsutskott § 140
2c Torsås kommuns krisledningsnämnd § 141
2d Mörbylånga kommunstyrelse § 274
GYF 2020/0523-03.01

3.

Protokoll från centrala samverkansgruppen 2020-11-11.

4.

Protokoll från centrala skyddskommittén 2020-11-18.

Beslut
Direktionen tar informationen om anmälningsärenden till protokollet.
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GYF 2020/0054-01.01

Anmälan av delegationsbeslut
Beslutsunderlag
Beslutsjournaler, december 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, 43 beslut.
Rektor, Gymnasiesärskolan
6:8
Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal,
4 beslut
Rektor, Lars Kaggskolan
1:37 Antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen, 1 beslut.
1:42 Beslut om fjärr- och distansundervisning för enskild lärare, 18 st med symtom.
1:42 Beslut om fjärr- och distansundervisning för enskild lärare, 1 st tillhör riskgrupp
4:2
Ansvar och åtgärder mot kränkande behandling av elev, 3 beslut
6:8
Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal,
6 beslut
Rektor, Stagneliusskolan
1:41 Besluta om att fjärr- och distansundervisning för enskild elev får tillämpas
om eleven har symptom eller tillhör riskgrupp, 1 st tillhör riskgrupp.
1:42 Beslut om fjärr- och distansundervisning för enskild lärare, 1 st med symtom
1:42 Beslut om fjärr- och distansundervisning för enskild lärare, 1 st tillhör riskgrupp.
4:2
Ansvar och åtgärder mot kränkande behandling av 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, 2 beslut.
3:4
Beslut om mottagande och antagande av elev till vuxenutbildningen på
gymnasial nivå, 123 antagna.
Ordförande
7:1
Brådskande beslut som inte kan avvaktas till direktionens avgörande, 3 st:
- beslut enligt förordning 2020:115 § 11c
- beslut om lunchbidrag för elever med fjärrundervisning
-

beslut om tidsbegränsad övergång till fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan
2020-12-07 – 2021-01-08.

Förbundsdirektör
5:4
Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen för
direktupphandling enligt LOU, 2 st.
5:5
Ingå avtal som ej rör lokaler och som överstiger gränsen för direktupphandling
enligt LOU, 2 beslut
5:32 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal, 1 st
Justerare
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Administrativ chef
5:4
Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen för
direktupphandling enligt LOU, 1 st.
Verksamhetsområdeschef
5:27 Arbetsmiljöansvar, 2 beslut
Ekonomichef
5:17 Tilläggsbelopp för fristående huvudmän, 4 beslut
Ekonomiassistent vid förbundskansliet
1:6
Besluta om inackorderingsbidrag, 3 beslut
Beslut
Direktionen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.
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GYF 2020/0542-10.07

Information om SFI-undervisningen vid Axel Weüdelskolan
Information
Rektorerna Monica Thiel och Kristoffer Engdahl informerar om SFI-undervisningen
under verksamhetsåret 2021.
Under rådande pandemi har eleverna periodvis haft fjärr- och distansundervisning. Det
har visat sig att den digitala kompetensen har ökat både hos lärare och elever och de har
fortsatt hög måluppfyllelse vilket är mycket positivt. Närvaron är god och högre jämfört
med år 2018 och 2019. Däremot är utbildningstakten långsammare och alla elever har
inte tillgång till datorer utan använder sina mobiltelefoner vid uppkoppling. Det har
varit ett gediget arbete att komma igång med fjärr- och distansundervisning för eleverna
på studieväg 1 (elever utan eller med kort studiebakgrund) men idag är alla dessa elever
närvarande på de digitala lektionerna. 99 % av eleverna når minst betyg E.
Rektorerna har aviserat ökade kostnader för SFI inför år 2021 och konsekvenserna av
det. Axel Weüdelskolan har idag kö till studieväg 1 och uppfyller därmed inte
etableringskravet. Om fler elever ska tas in så behöver skolan anställa fler personal och
det ges inte utrymme för det i budgeten. Bakgrunden är kostnadsökningar inom följande
poster:
Ersättning till friskola inom SFI för undervisning (1,4 mkr):
− Utfall 2018: 0,3 mkr
− Utfall 2019: 1,4 mkr
− Budget 2020: 2,1 mkr
- prognos 2020: 3,8 mkr
− Budget 2021: 3,5 mkr
Minskade intäkter avtal etableringselever inom SFI (1,3 mkr)
− Utfall 2018: 5,2 mkr
− Utfall 2019: 7 mkr
− Budget 2020: 6,3 mkr
- prognos 2020 5,4 mkr
− Budget 2021: 5 mkr
SFI har idag 26 lärare anställda. 0,5 tjänst modersmålsstödjare, 1,5
språkpraktiksamordnare, 0,5 vägledare, 0,4 specialpedagog samt 1,0 studie- och
yrkesvägledare.
Idag är 452 elever inskrivna på SFI, varav 150 elever studerar på studieväg 1. Den
16 december var det 74 personer i kö och efter 11 januari 2021 kommer det finnas
30 personer i kö.
Rektorerna presenterar fyra olika scenarier för direktionen utifrån vilka förväntningar
och budgetmål som skolledningen på Axel Weüdelskolan har att hantera. I de olika
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alternativen redovisas konsekvensbeskrivningar från sparkrav på 2,6 miljoner till att
man vid ingången vid 2021 har en prognos för en budget i balans.
Ordförande Dzenita Abaza (S) med flera, anser inte att det är acceptabelt med så många
personer i kö då medlemskommunerna i dagsläget har mycket låg flyktingmottagning.
Ordförande ger rektorerna i uppdrag att påbörja dialog med Folkuniversitetet om
eventuellt samarbete. Ordförande ger också förbundsdirektören i uppdrag att bjuda in
berörda aktörer inom Kalmar kommun till fortsatt diskussion angående finansieringen.
Ärendet återkommer för uppföljning och rapportering vid direktionens möte
2021-01-28.
Beslut
Direktionen tar informationen till protokollet.
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GYF 2020/0543-10.06

Revidering av lärlingsupplägg för restaurang- och
livsmedelsprogrammet samt hotell- och turismprogrammet
Information
Direktionen beslutade 2019-04-25 att restaurang- och livsmedelsprogrammets (RL)
inriktning kök och servering samt hotell- och turismprogrammets (HT) inriktning hotell
och konferens skulle bli lärlingsförlagda från och med årskurs 2 för elever som
påbörjade utbildningen läsåret 2019/2020.
Rektor Marie Wolke på Jenny Nyströmskolan informerar om nuläget samt om skolans
förslag på lärlingsupplägg inför läsåret 2021/2022.
Utvärdering av lärlingsupplägget visar att det varit problem med att hitta praktikplatser,
som kan tillgodose utbildningens alla mål, till alla elever. Restaurangbranschen vill ha
mer färdiga elever och uppger att de inte har tid att lära upp eleven, vilket ju är den
bärande delen i själva lärlingsupplägget. Det har dessutom varit stor variation på hur
eleverna tas emot och vad de får lära sig. Därtill har pandemin av Covid-19 slagit hårt
mot restaurangbranschen och flera av skolans lärlingsplatser har aviserat att de inte kan
ha kvar eleverna på arbetsplatserna eftersom de permitterar personal eller stänger
verksamheten helt. Skolan har redan under senare delen av hösten bedrivit skolförlagd
utbildning istället för praktik. Samtidigt har skolan undersökt om det är möjligt att
eleverna får sin praktik under våren.
Eftersom skolan får tydliga signaler från branschen om att tillgängliga praktikplatser för
eleverna inom RL-programmet tyvärr kommer att reduceras till antalet under 2021,
kommer det inte vara möjligt att fortsätta praktisera med nuvarande organisatoriska
upplägg. Det kommer inte heller att vara möjligt av schematekniska skäl samt ur
kostnadseffektiva förutsättningar att erbjuda aktuella elever lösningar genom
skolförlagd undervisning.
För att möjliggöra att kommande elever får praktikplatser föreslår skolan att
lärlingsupplägget startar först i årkurs 3. Då har eleverna mer kunskap med sig ut i
arbetslivet och det blir bättre situation för både elever och arbetsplatser. De elever som
är i behov av stöd och extra anpassning kan också stöttas extra mycket i skolan de två
första åren av sina lärare.
Om direktionen beslutar enligt det förslag som redovisats kommer inga utökade
kostnader vara aktuellt under kommande verksamhetsår. Från läsåret 2022/2023 blir det
dock aktuellt med en utökning av tjänst på 45 % till en kostnad av 315 000 kronor per
år. Positiva effekter bedöms vara att fler elever lämnar utbildningen med en
gymnasieexamen då de får med sig mer grundläggande kunskap på skolan innan de
kommer ut till sina lärlingsplatser.
Ärendet återkommer för beslut vid direktionens möte 2021-01-28.
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GYF 2020/0122-10.01

Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen
av coronaviruset
Information
Planeringschef Ann-Charlotte Anderberg ger följande lägesrapport:
Ordförande Dzenita Abaza (S) tog ett brådskande beslut 2020-11-20 enligt delegation
7:1, i enlighet med regeringens beslut 2020-11-19, om att samtliga gymnasieskolor får
kombinera utbildning i skolans lokaler med fjärr- och distansundervisning fr o m
2020-11-23 i syfte att undvika trängsel och minska smittspridning. Detta fick till effekt
att drygt 40 % av eleverna på gymnasieskolorna hade fjärr- och distansundervisning
fram till 2020-12-04.
Regeringen och Folkhälsomyndigheten har därefter kommit med nya rekommendationer
om att gymnasieskolorna ska övergå till fjärr- och distansundervisning att gälla mellan
2020-12-07 - 2021-01-06, men ordförande Dzenita Abaza (S) tog ett nytt brådskande
beslut 2020-12-04 enligt delegation 7:1, om att förlänga fjärr- och
distansundervisningen att gälla till och med 2021-01-08. Beslutet innebär att rektorerna
ges möjlighet att nå ut med information till elever och lärare om kommande
undervisning.
Följande undantag är möjliga utifrån rekommendationen:
− praktiska moment som inte kan skjutas upp, nationella prov,
− andra examinationer som inte går att genomföra på distans,
− elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, elever som i övrigt
är sårbara vid distansundervisning
Gymnasiesärskolan omfattas inte av de nya rekommendationerna.
För gymnasieförbundet innebär det följande undantag fram till 2021-01-08:
- Jenny Nyströmsskolan - gymnasiesärskolan, introduktionsprogrammet, enstaka
tillfällen för vissa yrkesprogram.
- Lars Kaggskolan - introduktionsprogrammet, enstaka moment på
högskoleförberedande program, vissa dagar/tillfällen för yrkesprogrammen.
- Stagneliusskolan - AST-enheten
Med anledning av en klustersmitta på Lars Kaggskolans introduktionsprogram i slutet
av vecka 50 har dessa elever fjärrundervisning under vecka 51. Övriga undantag har
fortsatt närundervisning.
Under perioden v 43–51 har totalt 66 fall av covid -19 rapporterats in till
förbundskansliet, vilket motsvarar ca 1,3% av gymnasieförbundets organisation.
Motsvarande jämförelse för Kalmar län är 1,7% till och med 14 december. Siffrorna
visar att förbundet inte har större smittspridning än länet i stort.
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Närvaron för eleverna är bra jämfört med tidigare år, och ligger under v 49 på 90%.
Korttidsfrånvaron för personal under v 47-48 ligger under 5 %.
Ordförande Dzenita Abaza (S) beslutade 2020-12-04 enligt delegation 7:1, om tillfällig
matersättning om 49 kronor/dag för alla elever som har hänvisats till fjärrundervisning
av skolan i november och december 2020 och som går på någon av förbundets
gymnasieskolor. Då detta är en extraordinär situation och eleverna har fått ställa om
med mycket kort varsel, vill förbundet ur ett likvärdighetsperspektiv ge eleverna som
har fjärrundervisning samma förutsättningar som eleverna som får sin lunch i skolan.
Utöver gymnasieförbundets beslut har medlemskommunerna beslutat om ytterligare
ersättning med 26 kronor/dag för de elever som är folkbokförda inom resp. kommun
inom samma tidsperiod.
Enligt gymnasieförbundets prognostiserade resultat för 2020 är det möjligt att ge den
kompensationen kortsiktigt men om det blir fortsatta beslut om fjärrundervisning under
2021 ryms inte kostnaden inom budget. Beslutet avser därför bara perioden från
2020-11-02 – 2020-12-18.
E-tjänst för utbetalning eller blankett finns på plats. Utbetalning är gjord till ca
2 300 elever. Ny utbetalning till ca 900 elever är planerad till 2020-12-17 och övrigt
tillkomna får utbetalning i januari.
Beslut
Direktionen tar informationen till protokollet.
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GYF 2020/0122-10.01

Planering inför skolstart vårterminen 2021
Information
Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer har gymnasieskolorna övergått till
fjärr- och distansundervisning med vissa undantag från och med måndagen den
7 december 2020 till och med onsdagen den 6 januari 2021. Gymnasieförbundet har
dock beslutat att förlänga till fredagen den 8 januari 2021.
Vilken form av undervisning som skolorna ska praktisera och erbjuda eleverna
måndagen den 11 januari är helt beroende av hur smittspridningsläget ser ut i början av
januari 2021.
Verksamhetsområdeschef Stefan Regebro har tillsammans med rektorerna planerat inför
skolstarten vårterminen 2021. I förberedelser har de utgått ifrån olika scenarier i syfte
att snabbt anpassa undervisningsformer utifrån smittspridningsläge och eventuellt nya
rekommendationer från FHM. Verksamhetsområdeschefen presenterar följande
scenarier för direktionen:
Scenario A - En öppen skola men med beredskap
Scenario B - En skola där restriktioner och beredskap behöver finnas en längre tid
Scenario C – En skola där huvudregeln är utbildning via fjärr- eller distansundervisning
Skolledningarna för våra gymnasieenheter tillsammans med förbundsledningen förordar
scenario C till och med den 15 januari. Därefter succesiv övergång till scenario B då ny
termin startar, om smittspridningsläget tillåter ett sådant beslut.
En gemensam uppfattning är att vi kommer behöver lära oss att leva med en situation
där coronaviruset är närvarande under lång tid framöver. Detta innebär att förbundets
skolverksamheter under våren 2021 får bereda sig på att anpassa sina verksamheter som
utgår ifrån att det är möjligt att tillämpa social distansering.
Beslut
Direktionen tar informationen till protokollet.
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GYF 2020/0122-10.01

Kostnadskalkyl för elevernas matersättning för 2020 samt
kostnadssenarior för 2021
Information
Ekonomichef Carina Cerafiani redogör för en kalkylerad kostnad för utbetalning av
matersättning fr o m 2020-11-02 – 2020-12-18:
Antal elever inom gymnasieförbundet som berörs vid utbetalning nr 1 är ca 2 320 st.
Antal elever som berörs vid utbetalning nr 2 och 3 är ca 920 st. För gymnasieförbundet
är det en kostnad på 3,2 mkr och för medlemskommunerna ca 1,9 mkr.
Viktigt att tänka på inför kommande beslut om matersättning är att det ska vara
likvärdigt för eleverna, likvärdigt för friskolorna, rätt prisnivå för hemlagad lunch,
hållbart ekonomiskt för gymnasieförbundet och medlemskommunerna.
Inför nästa termin tittar förbundet på möjligheten att införskaffa en paviljong på Lars
Kaggskolan och en på Stagneliusskolan för att minska trängsel och sprida ut
undervisningen ytterligare. Total driftskostnad för år 2021 beräknas till 1 512 tkr och för
år 2022 till 636 tkr/år.
Ekonomichefen visar olika kostnadsscenarier för år 2021 och presenterar det mest
tänkbara scenariot enligt följande:
− I genomsnitt över året har hälften av eleverna fjärrundervisning
− I genomsnitt över året har eleverna fjärrundervisningen 89 dagar
− Paviljonger från februari
Förbundskansliets förslag för år 2021 är:
− Att ny ersättningsnivå blir enligt konsumentverkets beräkning som är 25 kr.
− Att medfinansiering av medlemskommunerna blir 50 % av matersättning och 50 %
för kostnader av paviljonger för år 1.
Ordförande Dzenita Abaza (S) ger förbundskansliet i uppdrag att se över möjligheten
om samarbete med grundskolorna gällande hämtning av mat.
Ordförande ger även förbundsdirektören i uppdrag att bjuda in ordförande i respektive
medlemskommuners kommunstyrelse till fortsatt dialog om ersättningsnivån.
Ärendet återkommer.
Beslut
Direktionen tar informationen till protokollet.
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§ 143

Avslutning av år 2020
Ann-Charlotte Anderberg, har tjänstgjort som tf förbundsdirektör under tiden
2020-08-17 – 2020-12-13 och nu återgått till sin ordinarie tjänst som planeringschef då
ny förbundsdirektör är på plats.
Ordförande Dzenita Abaza (S) tackar Ann-Charlotte genom att överlämna en blomma
från direktionen.
Ordförande Dzenita Abaza (S) tackar alla tjänstepersoner och förtroendevalda för goda
insatser under det gångna året, ett år som har präglats av corona. När hela Sverige ställer
in och ställer om, bygger gymnasieförbundet upp en verksamhet med fjärr- och
distansundervisning med god kvalitet. Alla har gjort ett fantastiskt arbete och
ordförande önskar alla en riktigt god jul.
Vice ordförande Björn Andreen (M) instämmer med ordförande.
Ann-Charlotte tackar alla kollegor och direktion för fantastiskt samarbete under hösten.
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