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Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 010-490 24 00 (växel) • info@jgy.se 

Mikael Cederberg 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Delårsrapport per augusti 2017 
2017 har hittills kännetecknats av många positiva och uppmärksammade insatser av 

elever och personal, både vad gäller kunskapsresultat och framgångar i olika tävlingar. 

Antagningssiffrorna visar att förbundet har fler elever än beräknat, både på nationella 

program och på introduktionsprogram. Förbundet nybildades den 1 juli 2017 med 

Åre kommun som ny medlem. 

 

Måluppfyllelsen för läsåret 2016/2017 bedöms som god, bland annat ökade andelen 

elever med gymnasieexamen med 7 procent. Ekonomin är fortsatt stabil, resultatet per 

augusti månad är 5 022,3 tkr. För helåret prognostiserar ett överskott på 1 230 tkr. 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2017-09-15 

Delårsrapport augusti 2017 2017-09-15 

Förslag till beslut 
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund fastställer delårsrapport per augusti 2017 

daterad 2017-09-15 

 

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

  Kirsten Johnsson 

  Ekonomichef 
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Utdrag till kommunstyrelserna i Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund och 

revisorerna för Jämtlands gymnasieförbund, biträdande förbundschef samt områdes-

chefer. 
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Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 010-490 24 00 (växel) • info@jgy.se 

 Göran Larsson 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Utbud för Jämtlands Gymnasium ht 2018 
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund fastställer utbildningsutbudet inför läså-

ret 2018-2019. 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2017-09-15 

Utbildningsutbud inom Jämtlands Gymnasieförbund hösten 2018, 2017-09-15 

Förslag till beslut 
1. Inför hösten 2018 erbjuder Jämtlands Gymnasieförbund program och inriktningar 

enligt bilaga Utbildningsutbud inom Jämtlands Gymnasieförbund hösten 2018 daterad 

den 15 september 2017. 

2. Direktionen uppdrar till ordförande att fatta beslut om eventuella mindre justering-

ar i utbildningsutbudet såsom namnändringar på inriktningar och profiler etcetera. 

Bakgrund 
I Jämtlands Gymnasieförbunds förbundsordning anges att förbundet ska sträva efter 

att genomföra utbildningar som både tillgodoser elevernas intresse och står i samklang 

med arbetslivets behov av kompetenta medarbetare. Samtidigt ska förbundets verk-

samhet vara anpassad till givna ekonomiska ramar utifrån medlemskommunernas 

ägardirektiv.  

 

Förbundets utbildningsutbud måste således fortlöpande revideras utifrån förutsätt-

ningar som elevintresse, den demografiska elevutvecklingen, andra aktörers utbud, ar-

betsmarknadens behov samt förbundets ekonomiska situation på kort och lång sikt.  

 

I processen inför beslutsförslaget enligt bilaga Utbildningsutbud på Jämtlands Gymna-

sium hösten 2018, daterad den 15 september 2017, har rektorerna varit delaktiga i 

framtagandet av antalet inriktningar. Ledningsgruppen har sammanställt och avvägt 
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utbudet samt gjort bedömningar avseende lokaliseringen av programmen och inrikt-

ningarna. 

 

Beslutsförslaget visar vad Jämtlands Gymnasieförbund har för avsikt att erbjuda inför 

hösten 2018. Det är först när förbundet vet utfallet av elevernas val, i februari/mars 

2018, som det går att slutligt fastställa vilka program som faktiskt kommer att startas. 

När det gäller inriktningar är det endast på Estetiska programmet, Hantverkspro-

grammet, Industritekniska programmet och Naturbruksprogrammet som eleverna kan 

välja inriktning redan till första året. För övriga program fastställs inriktningarna först 

till årskurs två eller tre. 

 

 

Förändringar jämfört med utbudet för läsåret 2017-2018 
 Inriktning Turism och resor tillkommer i och med att Åre ingår i förbundets 

utbud.  

 Åre erbjuder endast det första skolåret på teknikprogrammet och inte alls 

inom RIG. 

 Profilgaranti på inriktningen NB Skog (Dnr 127-2016) 

 Programmet Hälsa, vård och omsorg stryks från gymnasiesärskolan. 

 

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

 

                   Göran Larsson 

                                                              Verksamhetsplanerare 

 

 

Utdrag till antagningshandläggare, kommunikatör, verksamhetsplanerare, biträdande 

förbundschef och rektorer. Tjänstemannaförslaget inklusive bilaga skickas med beslu-

tet.  
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 Håkan Karlsson 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Ökad säkerhet på Jämtlands Gymnasieförbunds skolor 
Med bakgrund av bland annat skolverkets stödmaterial Grövre våld i skolan, samt re-

visionsrapporten Granskning av rutiner mot Hot och i skolan, finns det ett behov av 

att förstärka säkerhetsarbetet på förbundets skolenheter.  

 

Förbundets skolenheter har olika förutsättningar vad gäller bland annat storlek och be-

lägenhet. Säkerhetsarbetet behöver anpassas till respektive skolenhets risknivå och ut-

vecklas kontinuerligt utifrån aktuella förutsättningar. För att kontinuerligt kunna ut-

veckla och kvalitetssäkra skolenheternas säkerhet är det angeläget att inrätta ett för-

bundsövergripande säkerhetforum, samt upprätta dokumenterade rutiner för säker-

hetsarbetet inom varje skolenhet.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2017-09-15 

Revisionsrapport Granskning av rutiner mot hot och våld inom Jämtlands Gymnasie-

förbund 2017-02-20 

Förslag till beslut 
1) Ett förbundsövergripande säkerhetsforum med representanter från varje skolenhet 

inrättas inom Jämtlands Gymnasieförbund.  

2) Varje skolenhet ska öka sin säkerhet och upprätta dokumenterade rutiner kring 

bland annat inpassering, utrymning, inrymning. Vid behov ska nödvändiga fysiska 

anpassningar av lokaler genomföras. 

3) Återrapportering av vidtagna åtgärder ska ske vid direktionens sammanträde i de-

cember 2017. 
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Bakgrund 
Med bakgrund av bland annat skolverkets stödmaterial Grövre våld i skolan, samt re-

visionsrapporten Granskning av rutiner mot Hot och i skolan, finns det ett behov av 

att förstärka säkerhetsarbetet på förbundets skolenheter.  

 

Under senare år har det förkommit flera grova våldsbrott i skolor. I några länder, där-

ibland Finland har elever eller före detta elever tagit med sig vapen in på skolan i syfte 

att skada elever eller personal. Trots att grovt våld i skolan är ovanligt måste kunskap-

en och beredskapen för allvarliga hot och händelser vara god även i Sverige. 

 

Våldsdåden kan delas in i tre typfall som är ungefär lika vanliga: 

• En elev som upplevt sig kränkt och mobbad och som vill ta hämnd. 

• En elev som tidigare varit i bråk med en annan elev. Men bråket eskalerar och 

går över styr, den ena får övertaget och utsätter den andra för grov miss-

handel. 

• En tidigare brottsbelastad tonåring som tillsammans med en grupp beger sig 

till en skola för att göra upp med elev som man är i konflikt med. 

 

Undersökningar visar att våld bland ungdomar främst sker under fritiden. Det är van-

ligare med våldsbrott i årskurs 7–9 än i gymnasiet. Undersökningarna visar även att 

pojkar utsätts för våld dubbelt så ofta som flickor. 

 

Elevernas och personalens säkerhet bottnar i det dagliga värdegrundsarbetet på sko-

lorna, eftersom det stärker relationerna och tilliten mellan alla som har skollokalerna 

som sin arbetsplats. Arbetsplatsen ska uppfattas som trygg och vara en plats där var 

och en utifrån sina egna förutsättningar ska ha de bästa möjligheterna att göra en bra 

insats. Arbetsplatsen ska även uppfattas som säker utifrån att externa besökare är väl-

komna under kontrollerade former. En skola är inte en offentlig plats. 

 

Säkerhetsfrågorna på skolorna handlar inte bara risken för hot och våld personer emel-

lan, utan är naturligtvis även kopplade mot risk för brand, utsläpp av farliga ämnen 

och andra risker som per automatik är inbyggda i undervisningen på inte minst för-

bundets olika på yrkesprogram. De senare delarna hanteras bland annat inom ramen 
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för säkerhetsutbildningar för personalen, rutiner för skyddsronder, elevskyddsombud 

med mera. 

 

Förbundets skolenheter har olika förutsättningar vad gäller bland annat storlek och be-

lägenhet. Säkerhetsarbetet har andra förutsättningar i centrala Östersund och delvis i 

Åre än på exempelvis Torsta eller i Bispgården. Rutiner med mera behöver således an-

passas till respektive skolenhets risknivå och utvecklas kontinuerligt utifrån aktuella 

förutsättningar. 

 

För att kontinuerligt kunna utveckla och kvalitetssäkra skolenheternas säkerhet är det 

angeläget att inrätta ett säkerhetforum inom Jämtlands Gymnasieförbund. En repre-

sentant från varje skolenhet bör utses där biträdande förbundschef är sammankallande. 

Forumet träffas minst en gång per termin. 

 

Varje skolenhet skall utifrån de egna förutsättningarna säkerställa att rutiner kring in-

passering, utrymning, inrymning och därmed ska nödvändiga fysiska anpassningar av 

lokaler genomförs. Dokumentationen kring detta ska vara likvärdig på alla skolor.  

Återrapportering till direktionen om vidtagna åtgärder ska ske vid direktionens sam-

manträde i december 2017. 

 

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

 

 

Håkan Karlsson 

Biträdande förbundschef 

 

 

Utdrag till områdeschefer och rektorer 
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Mikael Cederberg 
 
  Jämtlands Gymnasieförbund 
 

Initiativärende inrättande av Pehr Wargentins 
minnesstipendium 

Det har tagits ett initiativärende att undersöka möjligheten att inrätta någon form av sti-
pendium i Pehr Wargentins minne. Frågan är aktualiserad bland annat utifrån att det i sep-
tember 2017 är 300 år sedan vetenskapsmannen föddes i Sunne socken i Jämtland. 
 
För närvarande finns det ingen extern part som aviserat att inrätta och finansiera någon 
form av stipendium/stipendier till minne av Pehr Wargentin, varför ett inrättande således 
måste ske inom ramen för förbundets egna medel. Den nuvarande finansieringsnivån för 
stipendier på totalt 100 000 kr bör inte utökas med tanke på andra behov inom förbundet.  
 
Förbundet bör även fortsatt hantera sina egna stipendier på ett likvärdigt och utjämnande 
sätt, men samtliga stipendier som utdelas på Jämtlands Gymnasium Wargentin föreslås bli 
stipendier i Pehr Wargentins minne från och med 2018.  
 

Underlag för beslut 

Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2017-09-01 
Initiativärende – Inrättande av Pehr Wargentins minnesstipendium 2017-05-02 

Förslag till beslut 
Direktion beslutar att stipendier som finansieras av Jämtlands Gymnasieförbund och utde-
las inom Jämtlands Gymnasium Wargentin ska utdelas till minne av Pehr Wargentin från 
och med läsåret 2017/2018.  

Bakgrund 
Det har tagits ett initiativärende av direktionsledamoten Joel Nordkvist att undersöka möj-
ligheten att inrätta någon form av stipendium i Pehr Wargentins minne. Frågan är aktuali-
serad bland annat utifrån att det i september 2017 är 300 år sedan vetenskapsmannen föd-
des i Sunne socken i Jämtland. 
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Pehr Wargentin genomgick Frösö trivialskola, föregångaren till läroverket i Östersund, och 
blev efter vidare studier i Härnösand och Uppsala matematiker och astronom. Han var sek-
reterare i Kungliga vetenskapsakademien och är bland känd för sina astronomiska upptäck-
ter samt att han bildade det som nu är Statistiska Centralbyrån. 
 
Jämtlands Gymnasium Wargentin, tidigare Wargentinsskolan, är namngiven efter Pehr 
Wargentin. 
 
Stipendier 
Jämtlands Gymnasieförbund utdelar själva eller i samarbete med andra en rad olika stipen-
dier varje läsår, oftast i slutet av läsåret. Stipendierna kan kategoriseras inom tre områden, 
donationsstipendier, branschstipendier samt förbundets egna stipendier. De två första har 
extern finansiering och utdelas oftast i ett samarbete mellan fondens förvaltare och förbun-
det, alternativt branschföreträdare/företag i dialog med förbundets lärare och rektorer.  
 
Bransch-/företagsstipendierna kan delvis variera år från år och ibland inrättas och riktas till 
en särskild elev som exempelvis haft arbetsplatsförlagt lärande på ett företag. Donationssti-
pendierna har i allmänhet vissa förbehåll, även om de liksom andra stipendier oftast förut-
sätter goda studieresultat och/eller särskilda ansträngningar inom studietiden. 
 
Vissa gymnasieprogram har väsentligt fler externt finansierade stipendier än andra. Förbun-
dets egna stipendier syftar därför till att utjämna och förstärka alla elevers möjlighet att få 
stipendium. För 2017 anslogs totalt 100 000 kr för stipendier och fördelades budgetmässigt 
enligt nedan. Inom varje enhet sker därefter ytterligare en fördelning inför att lärare och 
rektorer slutligen utser programmens/klassernas stipendiater.   
 
27 000         Wargentin 1 
27 000         Wargentin 2 
30 000          Fyrvalla 
 8 000           Bräcke 
 4 000           Bispgården 
 2 000           Wången 
 2 000           Torsta 
 
Övervägande 
För närvarande finns det ingen extern part som aviserat att inrätta och finansiera någon 
form av stipendium/stipendier till minne av Pehr Wargentin, varför ett eventuellt inrät-
tande således måste ske inom ramen för förbundets egna medel. Förbundet bedömer att 
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den nuvarande finansieringsnivån på totalt 100 000 kr inte bör utökas med tanke på andra 
behov inom förbundet.  
 
Frågan om att inrätta ett ämnesinriktat stipendium i naturvetenskap till Pehr Wargentins 
minne - och då i synnerhet för utmärkta prestationer i ämnena matematik och fysik – har 
diskuterats bland förbundets rektorer. En uppenbar nackdel med ett sådant förslag är att 
det riskerar att förstärka statusskillnader i en skolmiljö med en mångfald av nationella och 
individuella program. Naturvetenskapsprogrammet är traditionellt det program som har 
högst antagningspoäng och högst meritvärden inom förbundet. Varför finansierar förbun-
det inte särskilda stipendier inom samhällsvetenskap, omvårdnad, humaniora, handel, tek-
nik, estetiska ämnen etcetera? En annan nackdel är att varje stipendium med särskilda för-
behåll innebär en betydande arbetsinsats kopplat till både bedömning och administration. 
 
Samtidigt är Pehr Wargentin länets kanske genom tiderna största vetenskapsman och där-
med en förebild och en god representant för själva målet och kärnan i förbundets uppdrag. 
Pehr Wargentin fyller 300 år 2017.  
 
Mot bakgrund av ovanstående förefaller det rimligt att förbundet även fortsatt hanterar sina 
egna stipendier på ett likvärdigt och utjämnande sätt, men att samtliga stipendier som utde-
las på Jämtlands Gymnasium Wargentin blir stipendier i Pehr Wargentins minne från och 
med 2018. Ett särskilt stipendiebrev i Pehr Wargentins minne upprättas och kommer i så 
fall att utdelas till cirka 45 elever på olika program i samband med studenten innevarande 
läsår. 
 
Direktionens eventuella beslut bör aviseras i samband med ett högtidlighållande av Pehr 
Wargentins 300-års-jubileum som planeras att genomföras i september 2017. 
 
 
FÖRBUNDSKANSLIET 
 
 
Mikael Cederberg 
Förbundschef 
 
Utdrag till områdeschefer och rektorer  
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 Line Larsson 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Personuppgiftsombud för Jämtlands Gymnasieförbund 
Enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) är nämnder och styrelser ansvariga för be-

handlingen av personuppgifter som sker inom respektive verksamhet. 

 

Personuppgiftsansvarige för Jämtlands Gymnasieförbund är direktionen. Om person-

uppgiftsansvarige utser ett personuppgiftsombud ska detta anmälas till Datainspekt-

ionen. Verksamhetsområdet för förbundets personuppgiftsombud blir gymnasiesko-

lan, gymnasiesärskolan, vuxengymnasiet samt förbundets uppdragsutbildning. 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2017-09-18 

Förslag till beslut 
Direktionen utser Line Larsson till personuppgiftsombud för Jämtlands gymnasieför-

bund. 

Bakgrund 
Enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) är nämnder och styrelser ansvariga för be-

handlingen av personuppgifter som sker inom respektive verksamhet. 

 

Personuppgiftsansvarige för Jämtlands Gymnasieförbund är direktionen. Om person-

uppgiftsansvarige utser ett personuppgiftsombud ska detta anmälas till Datainspekt-

ionen. Verksamhetsområdet för förbundets personuppgiftsombud blir gymnasiesko-

lan, gymnasiesärskolan, vuxengymnasiet samt förbundets uppdragsutbildning. 

 

Personuppgiftslagen innehåller regler som avser att skydda enskilda människor mot 

kränkning av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter på auto-

matiserad väg i datorer eller på manuell väg i register.  I lagens bestämmelser finns an-
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givet i vilka fall och under vilka förutsättningar personuppgifter får behandlas i sam-

hället. 

 

Ett personuppgiftsombud ska hjälpa den personuppgiftsansvarige att uppfylla lagens 

krav. Ombudet har bl a till uppgift att kontrollera den personuppgiftsansvariges be-

handling av personuppgifter; föra förteckning över behandlingar av personuppgifter 

och hjälpa registrerade att få rättelse. Personuppgiftsombudets uppgifter framgår av 

38-40 § personuppgiftslagen. 

 

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

 

  Line Larsson 

  Förbundssekreterare 

 

Utdrag till Datainspektionen, IT-chef, områdeschefer och Line Larsson 
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Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 010-490 24 00 (växel) • info@jgy.se 

Mikael Cederberg 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Reglemente för Jämtlands gymnasieförbunds direktion 
Efter fullmäktigebeslut i Jämtlands Gymnasieförbunds medlemskommuner ombilda-

des förbundet den 1 juli 2017 med Åre kommun som ny medlem.  

 

I samband med ombildningen har direktionen utökats med två ledamöter och det har 

konstaterats ett behov av att uppdatera direktionens reglemente utifrån förbundets 

uppdrag och direktionens arbetsformer. 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2017-09-18 

Reglemente för Jämtlands Gymnasieförbund 2017-09-18 

Förslag till beslut 
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund fastställer Reglemente för Jämtlands 

Gymnasieförbund, daterat 2017-09-18. 

 

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

 

  Line Larsson 

  Förbundssekreterare 

 

Utdrag till kommunstyrelsen i Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund, revisorerna i 

Jämtlands Gymnasieförbund, biträdande förbundschef samt områdeschefer. 
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Mikael Cederberg 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Ledamöter, ersättare och revisorer i Jämtlands 
Gymnasieförbund mandatperioden 2015-2018 samt 
beslut om personliga ersättare 
Om ledamot är förhindrad att delta vid sammanträde skall ersättare som står närmast i 
tur tjänstgöra. I reglemente för Jämtlands Gymnasieförbund, 2 §, anges att ersättare 
tjänstgör i första hand för ledamot tillhörande samma kommun och dessutom: 
1. I första hand som personlig ersättare för icke närvarande ledamot. 
2. I andra hand som ersättare för annan icke närvarande ledamot från samma medlems-
kommun. 
3. I tredje hand som ersättare för annan icke närvarande ledamot inom samma parti eller 
partigrupp. 
4. I fjärde hand som ersättare för annan icke närvarande ledamot (oavsett dennes partitill-
hörighet) utifrån principen om längst tjänstgöringstid. 
 
Direktionen ska inför mandatperioden 2015-2018 besluta om inkallande av ersättare 
enligt punkt 1. Vid eventuella avhopp och beslut från någon av medlemskommunerna 
om att ny ledamot eller ersättare utsetts måste direktionen revidera beslutet. 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2017-09-18 

Förslag till beslut 
Direktionen beslutar om inkallande av personliga ersättare enligt reglemente för Jämt-
lands Gymnasieförbund 2 § p 1 enligt följande: 

 
Ledamot   Personlig ersättare 

Anton Waara (S), ordförande, Ösd  Tomas Frank (S), Ösd  
Marie Olofsson (S), Ösd   Alexandra Karlsson (S), Ösd 
Nisse Sandqvist (V), Ösd   Daniel Liljendahl (MP), Ösd  
Joel Nordkvist (M), Ösd   Lars Carlsson (M), Ösd 
Patrik Andersson (C), Ösd   Eva Jönsson (FP), Ösd 
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Dnr 113-2017 
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Jörgen Persson (S), Bräcke   Anders Lundqvist (V), Bräcke 
Cathrine Blomqvist (S), Bräcke  Veronica Vermum (FP), Bräcke 
Jenny Palmquist (S), Ragunda  Katarina Sahlin (S), Ragunda 
Elisabeth Björklund (A), Ragunda  Annika Näsström (C), Ragunda 
Karin Wallén (C), Krokom   Jannicke Hillding (M), Krokom 
Maria Jacobsson (S), Krokom  Niklas Rhodin (S), Krokom 
Anderas Sihvonen (S), Åre   Emma Nordin (M), Åre 
Daniel Danielsson (C), Åre   Can Savran (C), Åre 
 
 
 
FÖRBUNDSKANSLIET 
 

 
Mikael Cederberg 
Förbundschef 
  Line Larsson 
  Förbundssekreterare 

 
Utdrag till ledamöter och ersättare i direktionen samt förbundssekreterare 
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Dnr 6-2015 

 

 
Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 010-490 24 00 (växel) • info@jgy.se 

 Line Larsson 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

Val av ordförande för direktionen i Jämtlands 
Gymnasieförbund 
Genom fullmäktigebeslut ombildades Jämtlands Gymnasieförbund den 1 juli 2017 

med Åre kommun som en ny femte medlem i förbundet. Ledamöterna utses av re-

spektive förbundsmedlems fullmäktige där enligt förbundsordningen 4 § Östersund 

utser fem ledamöter och övriga kommuner två ledamöter vardera. Direktionen består 

därmed av 13 ledamöter.  

 

Enligt kommunallagen 23 § får förbundsmedlem till ledamot eller ersättare välja end-

ast den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige. Direktion-

en ska enligt förbundsordningen 4 § bland sina ledamöter välja ordförande och två (2) 

vice ordföranden. Ordföranden och de två vice ordföranden ska utses bland ledamöter 

från fem olika medlemskommuner. Till ordförande för förbundet och dess beslutande 

funktioner väljs en ledamot som valts av Östersunds kommun. 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2017-09-18 

Förslag till beslut 
För innevarande mandatperiod utses följande ledamöter till ordförande, vice ordfö-

rande och 2:e vice ordförande i Jämtlands Gymnasieförbunds direktion: 

Anton Waara (S), Östersund, ordförande 

Karin Wallén (C), Krokom, vice ordförande 

Anderas Sihvonen (S), Åre, 2:e vice ordförande 
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FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

   Line Larsson   

   Förbundssekreterare  

 

Utdrag till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande samt till löne- och 

pensionsservice, Östersunds kommun. 
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 Line Larsson 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

Firmatecknare för Jämtlands Gymnasieförbund 2015-
2018 
Av förbundsordningen och reglemente för Jämtlands Gymnasieförbund framgår ej 

ordningen för förbundets firmatecknare. Beslut om firmatecknare och ordningen för 

dessa beslutas därför av direktionen. Inför mandatperioden 2015-2018 där en ny ord-

förande och nytt presidium utsetts måste tidigare beslut ändras. 

 

Efter beslut om ny 2:e vice ordförande utses ny firmatecknare för Jämtlands Gymnasi-

eförbund. 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2017-09-18 

Förslag till beslut 
Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutas av direktionen för Jämtlands 

Gymnasieförbund undertecknas av ordförande Anton Waara (S) eller vid förfall för 

denne 1:e vice ordförande Karin Wallén (C) respektive 2:e ordförande Andreas Sihvo-

nen (S) och kontrasigneras av förbundschef Mikael Cederberg.  

 

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

   Line Larsson 

   Förbundssekreterare 

 

Utdrag till ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, förbundschef och 

ekonomichef.  
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Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 010-490 24 00 (växel) • info@jgy.se 

Mikael Cederberg 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Direktiv för utredning av elevboende 
I det konsortialavtal som upprättades och antogs av samtliga medlemskommuner i 
samband med beslutet om att utvidga förbundet från 1 juli 2017 beslutades att med-
lemskommunerna ska påbörja förhandlingar om förbundsgemensamma principer för 
finansiering och drift av elevboenden för gymnasieelever.  
 
Med anledning av det finns ett behov av att utreda frågan med syfte att ta fram ett be-
slutsunderlag till förbundets medlemmar och direktion. 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2017-02-28 

Förslag till beslut 
1.  Direktionen fastställer direktiv för utredning av elevboenden inom Jämtlands 
Gymnasieförbunds medlemskommuner, enligt bilaga 1, och uppdrar till förbundsche-
fen att upphandla utredare. 
2. Utredningen ska finansieras med centrala medel, verksamhet 46073. 

Bakgrund 
I det konsortialavtal som upprättades och antogs av samtliga medlemskommuner i sam-
band med beslutet om att utvidga förbundet från 1 juli 2017 anges följande: ”Inom för-
bundet finns flera elevhem, vars finansiering och hantering skiljer sig åt. Parterna är 
överens om behovet av förbundsgemensamma principer för finansiering och drift av 
elevhemsboende och avser påbörja förhandlingar kring framtagande av sådana princi-
per.”  
 
Bakgrunden till skrivningen är bland annat att förbundet sedan det bildades 2005 har 
ett antal elevhem som är knutna till skolverksamheten, men som inte drivs av förbundet. 
Elevhemmen på Wången och Torsta förvaltas av Wången AB och Torsta AB, det vill 
säga två bolag som driver utbildningen i yrkesämnen på förbundets uppdrag. 
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I Bräcke och Bispgården finns andra lösningar där respektive primärkommun tar ett 
visst ansvar för elevernas boenden. I Bräcke samverkar kommunen och förbundet om 
tillsynen av eleverna. 
 
I och med Åre kommuns inträde i förbundet tillkommer ett elevhem där förbundet se-
dan 1 juli 2017 blockhyr en fastighet och förväntas driva verksamheten i egen regi. I Ös-
tersund står varken kommunen eller förbundet för någon form av elevhemsboende. 
Över tid har behovet av ett elevhem i Östersund diskuterats i såväl förbundet som i 
kommunen. Frågan utreddes senast för snart 10 år sedan.  
 
Med anledning av ovanstående konstateras ett behov av att utreda frågan med syfte att 
ta fram ett beslutsunderlag till förbundets medlemmar och direktion. 

 
 
FÖRBUNDSKANSLIET 

 
 
Mikael Cederberg 
Förbundschef 
 
 
  
Utdrag till områdeschefer och medlemskommuner. Direktiven ska bifogas. 
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Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 010-490 24 00 (växel) • info@jgy.se 

Mikael Cederberg 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Övergångsregler för inackorderingstillägg 
Jämtlands Gymnasieförbund ombildades den 1 juli 2017 efter beslut om ny förbunds-

ordning och nytt konsortialavtal i respektive kommunfullmäktige i de fem medlems-

kommunerna. Beslutet innebar bland annat att medlemmarna förbinder sig till ge-

mensamma regler och villkor för alla gymnasieelever som är mantalsskrivna i med-

lemskommunerna.  

 

Åre kommun har sedan tidigare fattat beslut om särskilda regler gällande inackorde-

ringstillägg för elever på riksrekryterande skidutbildningar, samt en avståndsgräns som 

är något kortare än vad som nu gäller inom Jämtlands Gymnasieförbund. För att ge 

eleverna och deras familjer i Åre kommun möjlighet att planera för nya förutsättningar 

är det rimligt att Åre kommuns regler gäller under en övergångsperiod på ett år. 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2017-09-05 

Regler för inackorderingstillägg och dagliga resor 2016-05-02 

Förslag till beslut 
Jämtlands Gymnasieförbunds regler för inackorderingstillägg ska gälla för alla  

elever som är mantalsskrivna i Åre kommun från och med 1 juli 2018. 

 
 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

 

Utdrag till områdeschefer, rektor på Jämtlands Gymnasium Åre, samt medlemskom-

muner.  
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Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 010-490 24 00 (växel) • info@jgy.se 

Mikael Cederberg 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Avtal Wången AB 
Wången AB har sedan Jämtlands Gymnasieförbund bildades ansvarat för utbildningen 

i yrkesämnen inom ramen för naturbruksprogrammet, inriktning djur. Programmet 

har riksrekrytering. Förbundet är huvudman för utbildningen och köper tjänster av 

Wången AB i enlighet med gällande lagstiftning. 

 

Uppdraget regleras i ett avtal som behöver förlängas. Det nya avtalet föreslås löpa fram 

till 2019-06-30 och därigenom tidsmässigt sammanfalla med skolverkets beslut om 

riksrekrytering för utbildningen.      

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2017-09-05 

Ansökan om riksrekryterande utbildning – beslut av skolverket 2014-09-16 

Förslag till beslut 
Direktionen antar Avtal om köp av tjänster mellan Jämtlands Gymnasieförbund och 

Wången AB, daterat 2017-09-05, för undertecknande av direktionens ordförande.  

 

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

 

 

Utdrag till Wången AB och Krokoms kommun   
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