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1. Förvaltningsberättelse 

1.1. Verksamheten  
Förbundets utbildningsverksamhet präglas fortsatt av en stabilitet och kvalitet som to-
talt sett ger eleverna goda förutsättningar till ett framtida yrkesliv och/eller fortsatta 
studier. Från och med föregående läsår minskar antalet gymnasieelever, dels på grund 
av demografin, dels på grund av att andelen elever på fristående skolor har ökat. Sam-
tidigt ökar antalet vuxenelever något. 

I rekryteringsarbetet har förbundet arbetat med att stärka och tydliggöra organisatio-
nen för marknadsföring och framhäva utbildningarnas styrkor på olika sätt. Under vå-
ren genomfördes kartläggningar av vilka faktorer som har betydelse inför valet av 
gymnasieutbildning och vad nuvarande elever tycker om tidigare genomförda mark-
nadsinsatser. I grunden är det utbildningarnas innehåll, kvalitet och rykte bland ele-
verna de viktigaste rekryteringsfaktorerna, även om exempelvis skolluncher och skolans 
läge också har stor betydelse.  

Under hösten 2010 har gymnasieförbundet också prioriterat att tydligt informera om 
förändringarna som den nya gymnasieskolan GY2011, som införs hösten 2011, inne-
bär. Några marknadsföringsinsatser som genomfördes var informationspass på flera av 
länets grundskolor, utskick av programkatalog om utbildningsutbudet, föräldrakvällar, 
Öppet hus och utbildningsmässa samt särskilda besöksdagar.  

Elevminskningen i kombination med besparingskrav påverkar verksamheten. Förbun-
det har reducerat sin personalstyrka med cirka 50 årsverken för andra året i rad, samt 
även minskat kostnaderna för elevhälsa. De nya villkoren för bidrag till fristående hu-
vudmän har inneburit att gymnasieförbundet lagt om sin budgetstruktur och tagit 
fram en ny prisräkningsmodell för verksamheten.  

Planeringen för införandet av GY2011 har präglat året. Efter beslut av direktionen er-
bjuder gymnasieförbundet inför hösten 2011 samtliga 18 nationella program och cirka 
50 nationella inriktningar samt ett antal profiler. För utbildningar som påbörjas hös-
ten 2011 gäller också ny skollag och en ny gymnasieförordning. Gymnasieförbundet 
ligger väl framme i planeringsarbetet och under 2010 har rektorer och lärare arbetat 
intensivt med att anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna. En stor del av 
arbetet har handlat om att planera programmens upplägg utifrån nya examensmål, 
programfördjupningar och ämnesplaner samt den nya betygsskalan. Anpassningar har 
också gjorts i verksamhetssystem och i det ekonomiska planeringsarbetet.  
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Under året har gymnasieförbundet fått klartecken från Skolverket att starta riksrekry-
terande utbildning travsport som profil på Naturbruksprogrammet och Nationellt 
godkänd idrottsutbildning (NIU) för sporterna basket, bilsport, friidrott, ishockey, 
fotboll, simning, skidor, skidskytte och alpint. Förbundet har i slutet av året också 
lämnat in en intresseanmälan till Skolverket om att delta i försöksverksamheten med 
ett fjärde år på Teknikprogrammet.  

Arbetet med att planera för en gymnasieby i centrum fortsätter. Östersunds kommun 
har reserverat 200 mkr i sin investeringsplan 2011-2013 för den föreslagna gymnasie-
byn. Efter beslut i direktionen om godkännande av ökade hyreskostnader och ett 
igångsättningstillstånd från Östersunds kommun är projektet nu i full gång. Från och 
med höstterminen involverades även eleverna i planeringsprocessen.  

I Östersund flyttades vid årsskiftet El-, Energi- och Industriprogrammen till Fyrvalla 
och i början av mars invigdes ett tekniskt utbildningscentrum för norrlands inland av 
Landshövding Britt Bohlin. På Fyrvalla studerar för närvarande cirka 500 elever. Ge-
nom att samla flera yrkestekniska program medges den flexibilitet som krävs för kvali-
tetsutveckling i kombination med en hållbar ekonomi.  

Förbundets ekonomutbildning är från och med höstterminen samlad på Campusom-
rådet i Ekonomernas hus. Under våren fick ett tjugotal ekonomielever certifiering som 
diplomerade gymnasieekonomer.  

Från halvårskiftet övertog gymnasieförbundet driften av Skiduniversitetet på uppdrag 
av Svenska skidförbundet. Skidgymnasiet Vintersport har flyttat till upprustade lokaler 
på Wargentin. 

Arbetet med att utveckla Teknikcollege samt Vård- och omsorgscollege pågår bland 
annat genom uppföljning av kvalitetskriterier. För närvarande har förbundet flera pro-
gram certifierade program i Östersund och Bräcke.  

Förbundets uppdrag om vuxenutbildning för IF Metall har genomförts. Totalt har 
cirka 200 individer genomgått ett 30-tal olika utbildningar. Länets kommuner köper 
alltmer yrkesteknisk vuxenutbildning av förbundet. Ett avtal har också tecknats med 
Arbetsförmedlingen om köp av industriteknisk utbildning i Bispgården för över 6 
mkr, fördelat på tre år. Ett samarbetsavtal har också träffats med Vericate AB om sam-
nyttjande av vägnät i Furulundsområdet för fordonsutbildningar. 

I Bräcke och Bispgården fortsätter samordningen av vuxenutbildningen med ung-
domsutbildningen för att optimera befintliga resurser. Ett nytecknat ramavtal med 
Ragunda kommun innebär att Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för all vux-
enutbildning i Ragunda kommun från och med den 1 januari 2011. Förbundet ska 
ansvara för den verksamhet som idag bedrivs vid Ragunda kommuns Lärcentrum, an-
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ordna uppdragsutbildning i kommunen samt företräda kommunens intressen i regio-
nala samarbeten inom vuxenutbildning. 

Beslut om att ta emot ensamkommande flyktingbarn har medfört att förbundet har 
startat Individuella programmets introduktionskurs för invandrare (IVIK) i Bräcke. I 
Bräcke har även skolmåltidsverksamheten upphandlats och drivs från och med höst-
terminen av en lokal entreprenör. 

Arbetet med Ung Företagsamhet (UF) och entreprenörskap fortgår inom allt fler 
gymnasieprogram och många elever har nått goda resultat på olika UF-mässor. Utifrån 
prioriterade mål har alltfler elever på olika program också tagit del av internationella 
utbyten och projekt, i både Europa, Afrika och Nordamerika, som finansierats av In-
ternationella programkontoret.  

Den positiva utvecklingen av minskad sjukfrånvaro och andel långa sjukfall bland per-
sonalen fortsätter. Under hösten fastställdes också nya personalpolitiska dokument i 
och med direktionens antagande av Chefspolicy och Rekryteringspolicy. 

Förhandlingar med landstinget om ett övertagande av huvudmannaskapet för Åsbyg-
dens naturbruksgymnasium inleddes sent under året. Direktionen fattade beslut om 
att skjuta frågan framåt eftersom de ekonomiska villkoren kring ett övertagande inte 
kunde anses som godtagbara. 

1.1.1. Sammanfattning av måluppfyllelse 

Jämtlands Gymnasieförbund har ökat måluppfyllelsen i flera av de uppsatta målen i 
Verksamhetsplanen 2010/2011. Arbetet med de prioriterade målen i Skolplanen har 
fått genomslag i verksamheten, resultatet har förbättrats för samtliga tre mål (2009 års 
resultat inom parantes):  

• 91,8 % (90,8) av samtliga studerande instämmer helt eller delvis i att 
de har kunskap om kursmål och vet vad som krävs för att få ett visst 
betyg. (Mål: 90 %) 

• 80,3 % (78,5) av samtliga studerande på gymnasiet instämmer helt 
eller delvis i att alla studerande behandlas likvärdigt. (Inget % mål) 

• 66,6 % (50,7) av de studerande i årskurs 3 instämmer helt eller delvis 
i att de under utbildningen deltagit i ett eller flera internationella pro-
jekt. (Mål: 60 %) 

Framförallt har arbetet med internationalisering varit framgångsrikt, vilket bland an-
nat beror på ett ökat intresse av internationella projekt och att antalet ansökningar om 
externa medel för att finansiera olika projekt varit fler.  
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Även arbetet med likabehandling har fått effekt. Varje rektorsområde har en lokal li-
kabehandlingsplan med åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkningar.  

Under punkt 1.5 redovisas all måluppfyllelse. 

1.2. Intagning hösten 2010 
Intagning på nationella program höstterminen 2010 (2009):  

Skolort Antal platser 1:a hands-
sök 

Intagna Vakanser Kommentar 

Bräcke 58 (64) 43 (62) 44 (49) 16  
Krokom 44 (33) 30 (26) 28 (23) 16  
Bispgården 20 (23) 11 (7) 10 (7) 10 7 intagna från 

Sollefteå 
Östersund 951 (1002) 969 (1030) 836 (910) 117 Fullt på ES, HP, 

LP, MP, OP 
Totalt 1073 (1122)

-4 % 
1053 (1125)
-6 % 

918 (989) 
-7 % 

159  

 

Antalet 16-åringar i länet minskade med cirka 100 (6 %) från 2009 till 2010. Andelen 
elever från medlemskommunerna som intogs i egen verksamhet minskade från 64 till 
63 % mellan 2009 och 2010. 

I jämförelse med 2009 har intresset tydligt minskat för Byggprogrammet, Elprogram-
met, Industriprogrammet, Omvårdnadsprogrammet samt Samhällsvetenskapspro-
grammet – inriktning Ekonomi. Estetiska programmet – inriktning musik har fortfa-
rande många sökande medan inriktningarna Teater och Dans inte startade på grund 
av få sökande.  

Friskolorna ökar sin andel över hela landet, vilket också gäller för gymnasieförbundets 
medlemskommuner där Krokom har den största andelen (29 %) intagna på fristående 
skolor. Totalt sett ökade andelen på friskolor från 23 till 25 % medan andelen i skolor 
i andra kommuner minskade från 9 till 7 %. 

1.2.1. Demografiska förändringar 

Gymnasieskolan tog 2006 och 2007 emot de största elevkullarna sedan början av 
1990-talet. 2008/2009 hade länet en topp när det gäller totala antalet gymnasieelever. 
Som framgår av nedanstående statistik sker en stark nedgång de närmaste åren, följt av 
en återhämtning i vissa delar av länet mellan 2016 och 2025.  
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Antalet 16-åringar i länets kommuner 2008 - 2025 

Kommun 
inom JGY 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2021 2025

Bräcke 108 115 103 92 78 79 75 86 67 65 60 51
Krokom 206 233 196 183 161 167 159 156 146 190 199 175
Ragunda 93 80 75 70 50 54 51 44 51 61 40 46
Östersund 785 736 714 621 584 537 504 535 526 570 663 710
Totalt JGY 1192 1 164 1 088 966 873 837 789 821 790 886 962 982
Jmf med 2008  -28 -104 -226 -329 -355 -403 -371 -402 -306 -230 -210
i %  2 9 19 27 30 34 31 34 26 19 18
Övriga kom-
muner 

   

Berg 116 104 105 90 78 76 73 59 74 78 72 61
Härjedalen 136 129 123 132 104 98 93 94 90 101 90 78
Strömsund 155 170 151 132 132 133 105 114 101 94 112 104
Åre 143 138 141 130 101 119 85 109 110 120 112 124
Totalt övriga 
kommuner 

 
550 541 520 484 415 426 356

 
376 

 
375 393 386 367

Jmf med 2008  -9 -30 -66 -135 -124 -194 -174 -175 -157 -164 -183
i %  2 5 12 25 23 35 32 32 29 30 33
Hela länet    
 1742 1 705 1 608 1 450 1 288 1 263 1 145 1 197 1165 1 279 1 348 1 349
Jmf m 2008  -37 -134 -292 -454 -479 -597 -545 -577 -463 -394 -393
i  %  2 8 17 26 28 34 31 33 27 23 23

Källa: Kommunförbundets i Jämtlands län statistik som bygger på antalet barn 2009-12-31. 

1.3. Utveckling på sikt 
Det totala antalet gymnasister kommer att minska fram till och med 2016, varefter det 
sker en viss uppgång fram till och med 2023. De senaste två åren har den kommunala 
gymnasieskolan tappat elever, dels på grund av demografin, dels för att relativt sett fler 
elever väljer att gå i fristående skolor.  

Det krävs omfattande ansträngningar för att klara kvalitet och ekonomi under den 
kommande elevnedgången. Arbetet med att rekrytera och behålla elever är ett priorite-
rat område, detta för att kunna behålla en bred offentlig driven gymnasieskola som 
kan anpassa utbudet både efter elevernas efterfrågan och arbetslivets behov.  

Yrkesutbildningens bredd och kvalitet blir alltmer viktig för att tillgodose arbetsmark-
naden med arbetskraft som har rätt kompetens. Inom många branscher väntas en ar-
betskraftsbrist inom några år. Det minskade elevantalet medför att gymnasieskolan på 
olika sätt måste samordnas med vuxenutbildning för att kunna behålla mindre yrkes-
utbildningar i länet.  
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Att bidra till att öka övergångsfrekvensen till högre studier är en annan utmaning för 
både gymnasieförbundet och samhället i stort.  

Gymnasiereformen GY2011 innebär att verksamheten under några år kommer att 
verka i dubbla system, både vad gäller utbildningarnas innehåll och betygssystem. Pa-
rallellt med detta behöver gymnasiets lärmiljöer ses över och anpassas för framtidens 
behov.  

Osäkerheten kommer att bestå beträffande elevernas val av utbildning, samt elevut-
vecklingen på fristående skolor och hos andra kommunala anordnare. Gymnasiesko-
lans kostnader och intäkter, inklusive ersättningar till friskolor, blir även fortsättnings-
vis svårbudgeterade. Organisationens förmåga att snabbt kunna anpassa verksamhet 
och ekonomi utifrån nya förutsättningar blir således alltmer betydelsefull. 

1.4. Verksamhetsresultat/Nyckeltal  
Skolverket redovisar varje år statistik med jämförelser mellan kommuner. Nedanståen-
de nyckeltal är hämtade från Skolverkats statistik 2009. Det ger en grund för jämförel-
ser på nationell nivå. I vissa fall måste uppgifterna tolkas med försiktighet, exempelvis 
då de grundar sig på små elevgrupper.  

Uppgifter om elever folkbokförda i kommun (%) 

Område/kommun Andel på 
NV/TE/SP 
2009 (2007)

Andel på 
friskolor 
2009 
(2007) 

Andel 20-
åringar med  
högskole-
behörighet 
2008 (2007)

Övergång 
till högre 
utbildning 
inom 3 år 
2008 (2007) 

Avbrutit 
mellan okt 
07 till okt 
08 
(2007) 

Från IV till 
nationellt 
program 
2009 
(2007) 

Riket 26,8 (28,2) 19,5 (15,0) 64 (64) 41 (42) 3 (3) 38 (38) 
Större städer 27,3 (28,9) 17,7 (13,0) 67 (68) 43 (45) 3 (3) 33 (35) 
Östersund 37,6 (37,7) 16,0 (11,0) 69 (69) 30 (36) 3 (1) 50 (51) 
Sundsvall 28,4 (31,3) 23,5 (23,5) 60 (61) 39 (49) 4 (3) 23 (30) 
Glesbygdskommuner 23,8 (25,8) 7,9 (5,3) 65 (63) 32 (32) 3 (2) 53 (47) 
Bräcke 17,9 (16,9) 17,9 (12,8) 67 (55) 34 (35) 1 (2) 82 (27) 
Ragunda 13,9 (13,3) 20,4 (20,0) 59 (59) 18 (20) 4 (3) 73 (83) 
Pendlingskommuner 23,0 (25,4) 17,8 (12,8) 62 (63) 37 (36) 2 (3) 45 (45) 
Krokom 28,1 (29,5) 16,8 (11,2) 68 (76) 28 (25) 4 (2) 46 (65) 

 

Andelen på studieförberedande program viker i hela landet. Östersund har en hög an-
del men samtidigt en anmärkningsvärt låg och minskande andel som inom tre år över-
går till högre utbildning. Ragunda och i någon mån Bräcke har få elever på studieför-
beredande program och Ragunda en mycket låg andel som övergår till högre utbild-
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ning. Alla kommuner inom gymnasieförbundet har en jämförelsevis stor andel som 
övergår från Individuellt till nationellt program. 

1.5. Måluppfyllelse 
För verksamhetsåret 2010/2011 antogs i verksamhetsplanen tre strategiska mål som 
följs av resultatmål, mål enligt gällande skolplan och förbundsövergripande aktivitets-
exempel. Av skolplanens mål prioriterades särskilt följande mål: 

• Varje elev känner till betygskriterierna och får möjlighet att uppnå godkända 
betyg. 

• Oavsett kön har alla samma rättigheter och möjligheter. 

• Varje elev är förberedd för att leva och verka i en alltmer globaliserad värld. 

På följande sidor redovisas måluppfyllelse utifrån de uppsatta målen (utgångsläge avser 
resultat i delårsrapport per augusti 2009). 
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Strategiskt mål 1 

Förbundets utbildningar motsvarar elevernas behov och efterfrågan och står i samklang med regionens förutsättningar 

Resultatmål 2010/2011 Skolplanemål Resultat  

Förbundet har minst 85 % intag på 
förstahandsval i gymnasieskolan 
 
(Utgångsläge 86 %) 

 • 86 % av behöriga elever intogs på sitt förstahandsval i Jämtlands Gymnasium Östersund 
vilket är en minskning med 1 procentenhet i jämförelse med 2009. På övriga orter intogs 
alla elever. 

Minst 90 % av de studerande i 
avgångsklasserna i gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan, eller i slutet 
av sin vuxenutbildning, anser sig 
vara nöjda med sin utbildning 
 
(Utgångsläge 94,7 %) 
 

• Alla känner sig trygga och respekterade 
när de vistas i gymnasiet 

• Oavsett kön har alla samma rättigheter 
och möjligheter  

• Alla är olika, men lika mycket värda. 
Olikheter och mångfald ger styrka till 
gymnasiet 

• 91,3 % av de studerande i årskurs 3 instämmer helt eller delvis i att de är nöjda med sin 
utbildning.  

 
• Resultatet är en minskning med 3,4 procentenheter i jämförelse med år 2009 då 94,7 % av 

de studerande i årskurs 3 som instämde i att de var nöjda med sin utbildning. Eftersom re-
sultatet ändå är i nivå med 2008 (87 %) och 2007 (89,7 %) är det svårt att avgöra om 

I det stora hela är du nöjd med din utbildning (åk 3)

3,48 (14)5,22 (21)

38,8 (156)

52,5 (211)

0 

25 

50 

75 

100 

Instämmer
helt

Instämmer
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Instämmer
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Instämmer
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% 

    N= 402     N= 402 
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Resultatmål 2010/2011 Skolplanemål Resultat  

minskningen jämfört med 2009 är tillfällig eller inte.  

• En jämförelse mellan de olika programmen visar att Barn- och fritidsprogrammet (100 %) 
Hotell- och restaurangprogrammet (95,1 %) och Teknikprogrammet (94,1 %) hade högst 
andel av samtliga studerande som helt eller delvis instämde i att de i det stora hela är nöjda 
med sin utbildning. På majoriteten av programmen låg resultatet över 90 %.  

• Störst andel nöjda elever finns i Östersund där 92 % av samtliga studerande instämde i att 
de var helt eller delvis nöjda med sin utbildning. I Bispgården var resultatet 87,6 %, i 
Bräcke 87,2 % och i Krokom 81,1 %. 

• Medelvärdet var 6,5 när studerande i årskurs 3 på gymnasiet bedömde på en 10 gradig skala 
om deras skola var lika bra som de hoppades att den skulle vara. Resultatet är i nivå med 
2009 då medelvärdet var 7. 

Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara
(åk 3)

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1= Inte alls så bra som jag hoppades 10=Bättre än jag hoppades

 
 

 

    N= 401 

    Medelvärde 6,5

% 
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Resultatmål 2010/2011 Skolplanemål Resultat  

Minst 85 % av eleverna anser att de 
under sin gymnasietid fått kontakt 
med arbetslivet  
 
(Utgångsläge: 86,1 %) 
 

• Gymnasiet är en naturlig del av arbetsli-
vet och samhället i övrigt genom konkreta 
samarbeten 

• 89 % av de studerande i årskurs 3 instämmer helt eller delvis i att de under sin utbildning 
har träffat representanter från arbetsliv och samhällsliv inom sitt utbildningsområde. 

            
• Gymnasieprogrammen har de senaste åren arbetat allt mer med att etablera goda kontakter 

med olika branscher, både lokalt och nationellt – och på några program även internatio-
nellt. Det är tydligt att det arbetet fått genomslag eftersom andelen studerande i årskurs 3 
som helt eller instämmer i att de under sin utbildning har träffat representanter från arbets-
liv och samhällsliv fortsätter att öka liksom de senaste åren. I jämförelse med 2009 har an-
delen ökat med 2,9 procentenheter från 86,1 %. År 2008 var motsvarande siffra 82,7 % 
och 2007 75,7 %. Teknikcollege Mitt är ett bra exempel på verksamheter där det finns ett 
brett samarbete med branschen.  

 

 

 

Under utbildningen har du träffat representanter från arbetsliv 
och samhällsliv inom ditt utbildningsområde (åk 3)
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Resultatmål 2010/2011 Skolplanemål Resultat  

Minst 60 % av eleverna upplever 
att de under sin gymnasietid haft 
internationella kontakter och akti-
viteter 
 
(Utgångsläge: 50,7) 

• Varje elev är förberedd för att leva och 
verka i en alltmer globaliserad värld 
(prioriterat skolplanemål) 

• 66,6 % av de studerande i årskurs 3 instämmer helt eller delvis i att de under sin utbildning 
deltagit i ett eller flera internationella projekt. 

 
• Internationalisering omfattas av de prioriterade skolplanemålen och resultatet påvisar om 

att arbetet med de frågorna fått genomslag i verksamheten. I jämförelse med 2009 har an-
delen studerande i årskurs 3 som helt eller delvis instämmer i att de under sin utbildning 
deltagit i ett eller flera internationella projekt ökat med 15,9 procentenheter från 50,7 %. 
Det kan bland annat förklaras av att intresset blivit större för internationella projekt samti-
digt som antalet skickade och beviljade ansökningar om externa medel blivit fler. 

• Exempel på projekt som genomförts under 2010 är det Interregprojekt kallat ”Mittnordiskt 
centrum för entreprenörskap i skolan” som drivs av Samhällsvetenskapsprogrammet NEU-
MER och Adolf Øiens Skole i Trondheim, och det Leonardo da Vinci-partnerskapsprojekt 
kallat ”From Tree to Table” som bedrivs av Hantverksprogrammet och Byggprogrammet 

Under din utbildning har du deltagit i ett eller 
flera internationella projekt 

(åk 3)
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Resultatmål 2010/2011 Skolplanemål Resultat  

tillsammans med aktörer i Rumänien, Cypern och Ungern. Gymnasiesärskolan har, med 
ekonomiskt stöd från bland annat Atlas Partnerskap, Olof Palmes Fond och Folke Berna-
dottes minnesfond, genomfört en elev- och personalresa till Nicaragua, och Omvårdnads-
programmet har inom ramen för Athena-programmet genomfört en resa till Liberia. Sam-
hällsvetenskapsprogrammet har med medel från Svenska Institutets Visbyprogram inlett ett 
samarbete med ömsesidigt utbyte med Ukraina och Handelsprogrammet har inom ramen 
för Leonardo da Vinci haft fem elever på APU på Malta i vardera sju veckor. Estetiska pro-
grammet inriktning Bild och Form har fortsatt sitt samarbete med Brundalens Videregåen-
de Skole i Trondheim, och Fordonsprogrammet sitt utbyte med Rim of the World High 
School i Kalifornien, USA. Barn- och fritidsprogrammet har genomfört en studiebesöksresa 
i Trondheim och Naturvetenskapsprogrammet har gästats av och själva besökt elever och 
lärare från Scarborough, England. Förberedande besök av personalen har inom ramen för 
Atlas förberedande besök genomförts i Italien av Hotell- och restaurangprogrammet, till 
Kanada av Samhällsvetenskapsprogrammet - inriktning ekonomi, och till Holland av per-
sonal på Gymnasiesärskolan.  
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Aktiviteter för att uppnå strategiskt mål 1 

• Förbundet har anpassat utbildningsutbudet efter behov och efterfrågan till exempel genom att starta inriktningen anlägg-
ningsfordon i Bräcke och en gemensam ekonomisk inriktning på Samhällsvetenskapsprogrammet. 

• Inför GY2011 arbetar förbundet intensivt med planering och anpassningar efter de nya förutsättningarna och kan i den 
nya gymnasieskolan fortsätta att erbjuda eleverna utbildningar av hög kvalitet som gör dem väl rustade för arbetsliv och för 
fortsatta studier. 

• Genom att ansöka om att delta i försöksverksamheten med ett fjärde år på Teknikprogrammet hoppas gymnasieförbundet 
kunna lägger sig på framkant inom ett efterfrågat utbildningsområde.  

• Stödfunktioner för elever med studiesvårigheter har utvecklats. 

• Eleverna som går Individuella programmet erbjuds praktik kopplat till studierna. 

• Ämnesintegration och blockläsning på många rektorsområden innebär bättre möjligheter för eleverna att skapa en helhet 
runt programmet och sin utbildning. 

• Arbete med internationella projekt och utlandspraktik motsvarar ungdomarnas behov och efterfrågan att redan under 
gymnasietiden få värdefulla internationella erfarenheter inför framtida yrkesliv eller fortsatta studier. 

• Elever har genom Ung Företagsamhet och Entreprenörskap möjlighet att utveckla kunskaper inom företagande vilket 
medverkar till utvecklandet av länets näringsliv. 
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Strategiskt mål 2 

Studerande som bor i medlemskommunerna väljer förbundets utbildningar före andra alternativ och att utbildningarna har så hög kvalitet 
att de även attraherar studerande från övriga länet 

Resultatmål 2010/2011 Skolplanemål Resultat 

Minst 75 % av medlemskommu-
nernas gymnasieelever studerar i 
förbundets skolor 
 
(Utgångsläge 74,7) 

 • Under 2010 studerade 70,6 % av medlemskommunernas elever i förbundets skolor, 19,8 % 
vid friskolor i länet, 1,9 % i andra kommunala skolor i länet, 2,6 % i länets naturbruksgym-
nasium och 5,1 % vid skolor i övriga landet. I jämförelse med 2009 har andel studerande i 
förbundets skolor minskat med 2,1 procentenheter från 72,7 % och andel elever i friskolor 
ökat med 3,1 procentenheter från 16,7 %. Övriga resultat 2009 var 2,4 % på andra kom-
munala skolor i länet, 2,9 % i länets naturbruksgymnasium och 5,3 % i övriga skolor. 

Minst 90 % av avgångseleverna 
lämnar förbundet med fullständiga 
gymnasiebetyg 
 
(Utgångsläge 92 %) 
 

• Varje elev är förberedd för vidare studier 
och ett aktivt yrkesliv 

• Varje elev känner till betygskriterierna 
och får möjlighet att uppnå godkända 
betyg (prioriterat skolplanemål) 

• Gymnasiet främjar den fysiska och psykis-
ka hälsan samt sunda matvanor 

• 93,7 % av elever som gick ut gymnasiet på något av förbundets program vårterminen 2010 
hade ett fullständigt slutbetyg, vilket är en förbättring med 1,7 procentenheter i jämförelse 
med 2009 och en förbättring med 3,7 procentenheter i jämförelse med 2008. 

Skolenhet Avgångselever 
(antal) 

Slutbetyg 
(antal) 

Bispgården 11 11
Bräcke 39 38
Fyrvalla 95 80
Krokom 24 24
Palmcrantz 244 221
Wargentin 595 570
Totalt 1008 944

• 91,8 % av samtliga studerande på gymnasiet instämmer helt eller delvis i att de har kun-
skap om kursmål och vet vad som krävs för att få ett visst betyg. 

• 89 % av samtliga studerande på gymnasiet instämmer helt eller delvis i att de har fått rätt-
visa betyg. 
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Resultatmål 2010/2011 Skolplanemål Resultat 

 
• Resultatet är i nivå med 2009 då 90,8 % av samtliga studerande instämde helt eller delvis i 

att de har kunskap om kursmål och vet vad som krävs för ett visst betyg. År 2009 var det 
89,3 % av samtliga studerande instämde helt eller delvis i att de fått rättvisa betyg.  

Minst 90 % av de studerande inom 
förbundet upplever att de har infly-
tande över sin arbetsmiljö 
 
(Utgångsläge: 83,6 %) 
 
 
 
 

• Alla känner sig trygga och respekterade 
när de vistas i gymnasiet 

• Oavsett kön har alla samma rättigheter 
och möjligheter (prioriterat skolplane-
mål) 

• Alla har ett verkligt inflytande över verk-
samheten och motarbetar odemokratiska 
krafter 

 

Inflytande 

• 83,1 % av samtliga studerande instämmer helt eller delvis i att de är med och påverkar vad 
de lär sig under sin utbildning. 

Betyg
(samtliga studerande)
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Resultatmål 2010/2011 Skolplanemål Resultat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gymnasiet präglas av ett tydligt demokra-
tiskt ledarskap på alla nivåer 

 
• Resultatet är i stort sett detsamma som de tre senaste åren. År 2009 instämde 83,6 % av 

samtliga studerande helt eller delvis i att de är med och påverkar vad de lär sig under sin ut-
bildning. År 2008 var motsvarande siffra 82,3 % och 2007 82 %. 

• En jämförelse mellan årskurserna samt Individuella programmet visar att andelen som helt 
eller delvis instämmer att de är med och påverkar vad de lär sig är högst på Individuella 
programmet, 91,7 %, och i årskurs 1, 86,5 %. För årskurs 2 och 3 var motsvarande resultat 
79,6 och 80,7 %. 

• Det finns också skillnader mellan studieorterna. Bräcke har högst andel studerande,       
89,8 %, som helt eller delvis instämmer att de är med och påverkar vad de lär sig medan 
motsvarande resultat i Östersund var 82,8 %, i Krokom/Alsen 81,1 % och i Bispgår-
den/Hammarstrand 75 %. 

 

Du är med och påverkar vad du lär dig under din utbildning 
(samtliga studerande)
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Resultatmål 2010/2011 Skolplanemål Resultat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 80,6 % av samtliga studerande instämmer helt eller delvis i att de är med och utvecklar sin 
individuella studieplan i utvecklingssamtalet. 

 
 

• Resultatet är en ökning med 1,2 procentenheter i jämförelse med 2009 då resultatet var 
79,4 %. 

 

 

 

 

 

Du är med och utvecklar din individuella studieplan i 
utvecklingssamtalet 
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Resultatmål 2010/2011 Skolplanemål Resultat 

Minst 95 % av de studerande upp-
lever att de är trygga i sin utbild-
ningsmiljö 
 
(Utgångsläge 96,1 %)  

Trygghet 

• 96,3 % av samtliga studerande instämmer helt eller delvis i att de känner sig trygga i sin 
utbildningsmiljö. 

 
• Resultatet är på ungefär samma nivå som 2009 då motsvarande siffra var 96,1 % av de stu-

derande som helt eller delvis instämmer i att de är känner sig trygga i sin utbildningsmiljö. 
Även tidigare år har resultatet legat kring 96 %. 

• En jämförelse mellan de olika studieorterna visar att studerande i Östersund är mest trygga. 
Där svarade 96,4 % att de helt eller delvis instämmer i att de är trygga, i Bispgården/Ham-
marstrand var motsvarande resultat 93,8 %, i Krokom/Alsen 94,6 % och i Bräcke 96,1 %. 
För Bräcke och Bispgården/Hammarstrand var resultaten en förbättring med 4,9 respektive 
2,7 procentenheter från 2009 medan det för de två övriga låg kvar på samma nivå.  

Du känner dig trygg i din utbildningsmiljö 
(samtliga studerande)
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Resultatmål 2010/2011 Skolplanemål Resultat 

Likabehandling 

• 80,3 % av samtliga studerande instämmer helt eller delvis i att alla studerande behandlas 
likvärdigt. 

Alla studerande behandlas likvärdigt (samtliga studerande)
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• Likabehandling omfattas av de prioriterade skolplanemålen och arbetet med dessa frågor 

har förstärkts, bland annat till följd av ny lagstiftning. Resultatet av de studerandes uppfatt-
ning antyder också på en viss förbättring i jämförelse med 2009 då 78,5 av samtliga stude-
rande helt eller delvis instämde i att alla studerande behandlas likvärdigt, vilket ger en ök-
ning på 1,8 procentenheter och en tillbakagång till 2008 års nivå då resultatet var 80,9 %. 

• Liksom tidigare år har Bispgården/Hammarstrand högst andel (93,3 %) studerande som 
helt eller delvis instämmer i att samtliga studerande behandlas likvärdigt. I Östersund och 
Bräcke är motsvarande siffror 81 respektive 85,9 %.  

 

N=1705 
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                                      Aktiviteter för att uppnå strategiskt mål 2 
 

• Förbundet har en efterfrågan på utbildningsplatser från andra kommuner och tar emot i den mån eleven bevil-
jas interkommunal ersättning eller kommer i fråga på frikvot. 

• För att hålla en hög och jämn kvalitet på tekniska utbildningar arbetar de program som idag är certifierad inom 
Teknikcollege oavbrutet med att följa upp kvalitetskriterierna. Program som inte är certifierade jobbar med 
självvärdering för att se hur väl de står sig att bli Teknikcollege.  

• För att medverka till att tillgodose behovet av välutbildad personal inom vård- och omsorg deltar förbundet i 
utvecklingen av Vård- och omsorgscollege.  

• Förbundet ger länets ungdomar möjlighet att utvecklas på elitnivå inom sin idrottsgren, samtidigt som de får 
möjlighet till kvalitativa studier på hemmaplan. Satsningar på Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) för 
sporterna basket, bilsport, friidrott, ishockey, fotboll, simning, skidor, skidskytte och alpint är något som attra-
herar studerande både inom och utanför länet.  

• Travskolan Wången rekryterar merparten av sina elever utanför länet och kan genom fortsatt beviljat riksintag 
fortsätta med sin satsning.  

• Utvecklingen av arbetet med elevinflytande i elevens dagliga verksamhet fortgår. Modellen med klassråd, pro-
gramråd, och skolkonferens är ett systematiserat sätt att arbeta med demokratifrågor. 

• Särskilda temadagar har genomförts med fokus på jämställdhet, sex- och samlevnad och likabehandling i syfte 
att skapa en större trygghet och medverka till att öka elevernas kunskaper kring dessa frågor. 

• I arbetet med elevrekrytering har förbundet kartlagt vilka faktorer som är betydelsefulla inför valet av gymnasie-
utbildning och har utifrån kartläggningen vidtagit åtgärder för att ytterligare stärka sitt varumärke och arbetet 
med elevrekrytering. 
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Strategiskt mål 3 

Bättre nyttjande av kommunernas gemensamma resurser 

Resultatmål 2010/2011 Skolplanemål Resultat 

Utbildningarna inom förbundet är 
samordnade för ett effektivt resurs-
utnyttjande 

• Gymnasiets lärmiljöer är moderna, flex-
ibla, framtidsinriktade och har hög 
kvalitet 

• Det tekniska utbildningscentrumet i toppmoderna lokaler på Fyrvalla har tagits i bruk för fyra 
nationella program. 

• Arbetet med lokalutredningen i Östersund resulterade i positiva beslut om en ombyggd och 
upprustad gymnasieby i centrum. Planeringsprocessen är nu i full gång. 

• Förbundets ekonomelever har samlats i Ekonomernas hus på Campus, Jonas Jons är nyreno-
verat liksom lokaler för vintersportprofilen. 

• Alltfler lärare sitter i arbetslag kopplade till program/inriktning för att underlätta förutsätt-
ningarna till helhet och sammanhang i elevernas lärande. 

• Samordning och integrering mellan ungdomsskola och vuxenutbildning har förbättrats, 
främst i Ragunda kommun.  

• Nya system för att underlätta och tydliggöra tjänsteplaneringen för lärare har tagits i bruk. 

Antal långa sjukfall ska minska till 
75 % (med långa sjukfall avses 
sådan som har en sammanhängande 
sjukfrånvaro om 60 dagar eller 
mer) och sjukfrånvaron ska minska 
till 5 % av tillgänglig ordinarie 
arbetstid 
 
(Utgångsläge långa sjukfall 82 % 
och sjukfrånvaro 6,2 %)  
 
 
 
 
 

• Gymnasiet främjar den fysiska och psy-
kiska hälsan samt sunda matvanor 

• Sjukfrånvaron under året var 4,1 %. 

• Andelen långa sjukfall var under motsvarande period 59,2 % av den totala sjukfrånvaron. 
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Resultatmål 2010/2011 Skolplanemål Resultat 

Den totala energiförbrukningen 
inom varje byggnad ska minska 
med minst 1 % årligen 
 
(Utgångsläge: årsförbrukning 07) 
 
Minst 90 % av eleverna anser att 
Miljö- och klimatfrågor lyfts fram i 
undervisningen 
 
(Utgångsläge 82,3 %) 

• Alla förstår och tar ansvar för sin egen 
roll i påverkan av klimat och miljö 

• 83 % av de studerande i årskurs 3 instämmer helt eller delvis i att miljö- och klimatfrågor har 
lyfts fram under utbildningen. 

 
• Resultatet är i nivå med 2009 då andelen studerande i årskurs 3 som 82,3 % av de studerande 

i årskurs 3 helt eller delvis instämde i att miljö- och klimatfrågor lyfts fram. 

• Då förbundet har många hyresvärdar vilka inte är skyldiga att redovisa efterfrågade uppgifter, 
har en relevant mätning av elförbrukningen inte kunnat sammanställas. 

 

 
 
 
 

Under din utbildning har miljö- och klimatfrågor regelbundet lyfts 
fram (i exempelvis undervisning och genom olika miljöprojekt) 
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Aktiviteter för att uppnå strategiskt mål 3 
 
• Förbundet arbetar delvis med flexibla arbetsformer med distansundervisning både inom gymnasie- och vux-

enutbildning. 

• Förbundet har utvecklat samverkan med arbetslivet i branschråd med mera för att stärka kvaliteten på olika 
program. 

• För att behålla bredd och ekonomi inom yrkesutbildningar behöver länet samordna gymnasieutbildning och 
vuxenutbildning i högre grad än idag. Inom förbundet finns redan en stor erfarenhet av detta, främst i Bräcke 
men även i viss utsträckning i Bispgården och Östersund. I och med det nya ramavtalet om vuxenutbildning i 
Ragunda kommun har nya förutsättningar skapats som kan bli en modell för andra medlemskommuner att ta 
efter. 

• Den framtida gymnasiebyn innebär en attraktivare gymnasieskola med moderna undervisningsmiljöer, ökad 
mångfald och en ökad konkurrenskraft. Fler elever än prognostiserat stärker förbundets ekonomi och förut-
sättningar till ett brett utbildningsutbud. 

• En lokalmässig anpassning till moderna undervisningsmetoder och gymnasiereformen Gy2011 bidrar till ef-

fektiviseringar och en högre kvalité. 

• Samlokaliseringen av yrkestekniska program på Fyrvalla har redan inneburit en effektivisering av verksamhe-
ten, många möjligheter till samverkan och underlag till större kärnämnesgrupper. 
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1.6. Personal 
Redovisningen innehåller förutom en del personalstatistik en redogörelse av resultatet 
med utgångspunkt i de personalpolitiska målen.  

1.6.1. Personalpolitiska mål 

I Verksamhetsplan 2010/2011 anges som resultatmål att ”sjukfrånvaron ska minska 
till 5 % och andelen långa sjukfall ska minska till 75 %”. Sjukfrånvaron var under 
2010 4,1 % och andelen långa sjukfall var 59,2 % och målen uppnås. Den positiva 
utvecklingen av minskad sjukfrånvaro fortsätter.  

1.6.2. Antal anställda fördelade på anställningsform 

Den 1 november 2010 har förbundet 520 månadsanställda jämfört med 548 månads-
anställda under samma tid förra året. Av förbundets 520 anställda är 448 tillsvidare- 
och 72 visstidsanställningar. Därutöver finns 24 anställda med timlön jämfört med 26 
anställda år 2009. 

1.6.3. Könsfördelning bland tillsvidareanställd personal 

Av de 448 tillsvidareanställda är 56 % kvinnor och 44 % män. Ser man till könsför-
delningen inom de enskilda områdena är fördelningen delvis ojämn.  

1.6.4. Sysselsättningsgrad 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda är per 1 november 
2010 97,8 %. Sysselsättningsgraden för kvinnor är 98 % och för män 97,7 %. Av alla 
tillsvidareanställda kvinnor inom förbundet är det 9,2 % som arbetar deltid. Motsva-
rande siffra för männen är 7,6 %.  

1.6.5. Åldersfördelning och pensionsavgångar 

Medelåldern bland tillsvidareanställda har ökat något. 2010 är medelåldern 50,8 år 
jämfört med 50,4 år 2009. Kvinnornas medelålder är 50,5 år och männens 51,2 år. 
Andelen tillsvidareanställda upp till och med 29 år har minskat något jämfört med fö-
regående år och är nu endast 0,7 % av de tillsvidareanställda. Andelen som är 50 år el-
ler äldre har ökat något jämfört med föregående år och utgör nu 58,3 % av de tillsvi-
dareanställda. 
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Åldersfördelning tillsvidareanställda 1 november 2010 

 
Antalet pensionsavgångar under perioden 1 januari – 31 december var 17 personer. Av 
dessa var sex personer 64 år, sju personer 65 år och 4 personer 66 år eller äldre.  

 

Antal anställda som fyller 65 år 2010 - 2015 
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Av förbundets 106 medarbetare som är 60 år eller äldre är 80 personer lärare. Till följd 
av åldersstrukturen kommer andelen pensionsavgångar att öka de närmaste åren. Den 
bortre gränsen för pensionsavgång är 67 år men statistik visar att den genomsnittliga 
åldern vid pensionsavgång i praktiken understiger 65 år. Tendensen verkar dock gå 
mot att intresset för att arbeta efter 65 ökar, men i vilken mån det påverkar den ge-
nomsnittliga pensionsåldern är svårt att säga.  

1.6.6. Sjukfrånvaro 

Den procentuella sjukfrånvaron under 2010 uppgick till totalt 4,1 % av tillgänglig or-
dinarie arbetstid och har därmed minskat något jämfört med 2010. 

 

                                  Sjukfrånvaro 2006-2010 

 
 

Sjukfrånvaron inom förbundet var fortsatt högre bland äldre medarbetare jämfört med 
yngre. Inom åldersintervallet 50 år och äldre har sjukfrånvaron kraftigt minskat medan 
sjukfrånvaron i de yngre grupperna ökat sedan föregående år. Den kraftiga ökningen i 
åldersgruppen upp till 29 år beror på att det i åldersspannet endast finns ett fåtal an-
ställda vilket gör att en sjukskrivning påverkar sjukfrånvaron drastiskt. 
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Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid 

 2010 2009 
Kvinnor 5,7 5,5 
Män 2,1 2,9 
Upp till 29 år  4,0 2,0 
30 – 49 år 3,8 2,5 
50 år och äldre 4,3 6,1 
Långtidssjuka 60 dagar eller mer av  
total sjukfrånvaro 59,2 74,5 

Totalt för förbundet 4,1 4,3 
 

Den 31 december 2010 är 20 medarbetare i förbundet långtidssjukskrivna jämfört 
med den 31 oktober 2009 då 27 medarbetare var det. Långtidsfrånvaron (över 60 da-
gar) stod för 59,2 % av all sjukfrånvaro och inkluderar sjuk- och aktivitetsersättning. 
Personer med tidsbegränsad sjuk/aktivitetsersättning har en arbetsoförmåga som 
sträcker sig längre över tid. 

Kostanden för sjuklön under 2010 var 1 174 686 kronor, motsvarande under 2009 
var 1 1 053 589 kronor. 

Omständigheter som kan påverka den nedåtgående trenden i sjukfrånvaron är de be-
hov av personalreduceringar som kommer att uppstå, föranledda av elevminskningar 
kommande år. 

Områdena arbetar fortlöpande med insatser för att förbättra arbetsmiljön där också fö-
rebyggande insatser ingår i form av olika friskvårdsinsatser. 

1.6.7. Övertid 

Antalet övertidstimmar under perioden har minskat och därmed kostnaderna för det-
ta.  

Kostnad i kronor för övertid 
 

 

 

 

 

 2010 2009 
Enkel övertid 152 591 486 181 
Kvalificerad övertid 109 634 79 487 
Fyllnad 216 110 237 519 
Totalt för förbundet 478 334 803 187 
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1.7. Ekonomi 
Förbundets resultat för verksamhetsåret uppgår till -7 613 800 kronor. I förbundets 

budget ingår en lättnad mot ägarkommunernas sparbeting samt demografiska föränd-

ringar som innebär att 7 500 000 kronor får nyttjas av det egna kapitalet, vilket inne-

bär att förbundets operativa underskott för perioden uppgår till -113 800 kronor. Yt-

terligare kostnadsreduceringar beslutades under året vilket innebar uppsägningar av 

personal samt lokaler. Omställningskostnader för detta ingår i resultatet med        

3 700 000 kronor. Med anledning av detta begärde förbundet att få göra en tilläggs-

debitering till medlemskommunerna med motsvarande belopp, vilket beviljades. 

 

De interkommunala intäkterna för året uppgår till 79 863 000 kronor, medan inter-

kommunala kostnaderna uppgår till 106 259 000 kronor. Kostnader för inackordering 

och skolskjutsar har uppgått till 6 467 000 kronor respektive 12 196 000 kronor. 

 

Investeringar under perioden uppgår till 4 279 000 kronor. 

1.7.1. Avräkning 

(Tkr) 
Kommun        Budget 2010                Avräkning                      Utfall  
Östersund 216 005 +7 222 223 227
Krokom 65 501 -682 64 819
Ragunda 33 600 -250 33 350
Bräcke 35 948 +4 591 40 539
 351 054 10 881 361 935

 

Under 2010 hade medlemskommunerna i snitt 3 708 elever i gymnasieskolan. Av de 
gick 70,3 % i Jämtlands Gymnasium, 20,1 % i fristående skolor i länet, 2,6 % vid Ås-
bygdens Naturbruksgymnasium, 1,9 % i andra kommuner i länet och 5,1 % i någon 
skola utanför länet. 

1.7.2. Budgetområden 

Den egna skolverksamheten inklusive Förbundsgemensamt och Kansli redovisar ett 
underskott på 7 793 400 kronor. Direktionen och revisionen redovisar ett överskott 
på 179 600 kronor. 

För att klara de sparkrav som förbundet hade från medlemskommunerna antogs under 
våren ett handlingsprogram för att minska kostnaderna inom utbildning/resor, över-
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tid, representation och tillfälligt hyrda lokaler. Utfallet av handlingsprogrammet inne-
bar minskade kostnader med totalt 1 264 000 kronor, där merparten hämtades in på 
utbildning/resor.  

(Tkr) 

Områden             Resultat 2010
Naturvetenskap & Ekonomi -873,3
Samhälle & Kultur -1 050,9
Hälsa & Service -1 738,5
Teknik -1 294,3
Jämtlands Vux -383,0
Kansliet -114,2
Förbundsgemensamt -2 339,2
Direktion 145,7
Revision 33,9
Resultat -7 613,8

 

1.7.3. Investeringar 

(Tkr) 

       Budget 2010    Utfall 2010 
Datautrustning          1 804,5 (33 %) 2 177,1 (51 %) 
Undervisningsinventarier          3 299,8 (60 %) 1 816,0 (42 %) 
Fastighetsinventarier             395,7 (7 %)  285,6 (7 %) 
SUMMA         5 500,0 (100 %) 4 278,7 (100 %) 

 

De årliga avskrivningskostnaderna har varit ökande sedan förbundets bildande. En stor 
anledning till detta är det ökade behovet av IT-utrustning i skolan, vilket medför korta 
avskrivningsplaner och regelbundna återinvesteringar i sådan utrustning. 

Förbundet måste minska avskrivningskostnaderna de kommande åren eftersom elev-
antalet minskar och en avtrappad ökning i avskrivningskostnaderna har nu uppnåtts. 
Samtidigt måste ändå investeringar ses som ett alternativ då besparingar inom andra 
kostnader kan uppnås, exempelvis ställt mot kostnader för leasing eller reparationer. 
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2. Verksamhetsberättelser 
Område Förbundskansli 
Förutom strategiska och operativa stödfunktioner ingår i område förbundskansli också 
gymnasieverksamheten i Bispgården och på Wången. 

Jämtlands Gymnasium i Bispgården har blivit certifierande att bedriva kurser som le-
der till titeln Internationell svetsare MMA och MIG/MAG, TIG och Gas nivå rörsvet-
sare. Godkännandet är en kvalitetssäkring och innebär att skolan uppfyllt IIW:s (In-
ternational Institute of Welding) krav på lärare, svetsutrustning och kvalitetssystem. 
Skolan för också ständigt dialog med närliggande kommuner och företag om samver-
kan både inom vuxenutbildning och gymnasieverksamhet.  

Travskolan Wången är redan en unik anläggning väl anpassad för att utbilda elever 
inom hästhållning. Det märks bland annat genom de framgångar eleverna har på trav-
banor runt om i landet och utomlands. Under året har planering av hur verksamheten 
och kurser ska anpassas efter GY2011 pågått. Från att tidigare varit ett specialutformat 
program kommer utbildningar inom hästhållning att från hösten 2011 ingå inom det 
nationella programmet Naturbruksprogrammet. Under hösten 2010 beviljades också 
Wången riksintag för utbildning av hästskötare med inriktning mot travsport. 
Område Naturvetenskap & Ekonomi  
Rektorsområde Naturvetenskap & Ekonomi ansvarar för utbildningar inom Teknik-
programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammets - inrikt-
ning ekonomi och profilen Vintersport inom naturvetenskapligt eller samhällsveten-
skapligt program. Den ekonomiska inriktningen inom Samhällsvetenskapsprogram-
met med profilerna MER (marknadsföring, eget företagande, redovisning) och NEU 
(näringslivsintegrerad ekonomisk utbildning) knöts vårterminen 2010 till området.  

Under våren 2010 arbetade de båda arbetslagen inom den ekonomiska inriktningen 
med att hitta gemensamma former inför kommande läsår. Flytten av elever från War-
gentin till Campus förankrades hos personal, elever och föräldrar. Hösten 2010 startas 
en gemensam ekonomisk inriktning SPEI NEU-MER för att anpassa utbildningen till 
GY2011 där Ekonomiprogrammet blir ett eget program. 

Målsättningen har varit att alla arbetslag i området ska sitta tillsammans och den mål-
sättningen har uppfyllts fullt ut.  
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Vintersport flyttade hösten 2010 från Campus till nyrenoverade lokaler på Wargentin, 
med hemklassrum för eleverna och samlade arbetsplatser för tränare och lärare. Under 
våren har stort arbete lagts ner på att planera och anpassa de nya lokalerna för att op-
timera verksamheten för både idrott och studier. Tränare och lärare bildar ett gemen-
samt arbetslag och har en gemensam syn på lärande. Ämnesintegrering och nära sam-
arbete skapar en helhet för eleverna. Eleverna vid Vintersport har nått goda resultat 
inom respektive discipliner.  

Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet har under året ingått i ett EU-
projekt, MPLL (motivation, praktiskt lärande, lärmiljö), som handlar om att kompe-
tensutveckla personalen kring kommunikation mellan elev och lärare, både vad gäller 
kunskap, mål och kriterier men också ett coachande förhållningssätt. Projektet har ge-
nomförts tillsammans med Krokoms och Timrå kommun. Projektet fortsätter under 
läsåret 2010/2011. 

Områdets program har många internationella projekt igång. Elever från Scarborough 
besökte Jämtlands Gymnasium Wargentin under våren 2010 och sedan besökte elever 
från Jämtlands Gymnasium Scarborough under hösten samma år inom det internatio-
nella utbytesprojekt som den internationella inriktningen på Naturvetenskapspro-
grammet har med Scarborough. Även från Finland hade skolan elevbesök inom ett 
matematikprojekt. Internationellt utbyte har också skett med Frankrike. Eleverna på 
de ekonomiska inriktningarna har framgångsrikt deltagit i en UF-mässa i Tröndelag. 
Ekonomerna har även deltagit i ett interregprojekt tillsammans med Sör-Tröndelag. 

Under våren erhöll ett tjugotal elever från ekonomiinriktningarna certifiering som di-
plomerade gymnasieekonomer. Många ekonomi- och teknikelever har också nått goda 
resultat på den regionala UF-mässan i Östersund. 
Område Samhälle & Kultur 
Rektorsområde Samhälle & Kultur ansvarar för utbildningar inom Samhällsveten-
skapsprogrammet (exkl. de ekonomiska inriktningarna), Medieprogrammet och det 
Estetiska programmet.  

Ett viktigt utvecklingsområde som området arbetar med är att skapa en salutogen hel-
hetsmiljö för ungdomarna där trygghet, gott självförtroende och god studiemiljö går 
hand i hand för ett maximalt lärande. En satsning görs också för att bygga upp en or-
ganiserad stödverksamhet för elever med studiesvårigheter. Det gäller i första hand 
ämnena matematik, svenska, engelska och moderna språk, där det under en följd av år 
visat sig att ett ökat antal elever behöver extra stödinsatser för att nå godkända studie-
resultat. Även ämnesutveckling är ett prioriterat verksamhetsområde. 
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Varje år genomförs mentorsutbildning kring elevuppföljning, elevhälsoplan, ärende-
gång med mera. Grupper av flickor har erbjudits att delta i DISA-utbildning och elev-
hälsoteamet har arbetat med några klasser utifrån motivation och studieteknik.  

Under året har flera elev- och lärarutbyten genomförts med ett antal länder i Europa 
och andra världsdelar, till exempel Frankrike, England, Tyskland, Ryssland, Italien, 
Spanien, Sydafrika, Norge och Finland. Detta kommer att fortsätta. Varje höst 
genomför också eleverna i årskurs 3 på Samhällsvetenskapsprogrammets internationel-
la inriktning en tre veckor lång utlandspraktik inom ramen för sitt projektarbete. Allt 
detta för att ungdomarna ska vara mer förberedda på att leva i en alltmer globaliserad 
värld. Även en del elever inom Samhällsvetenskapsprogrammets språkinriktning för-
lägger delar av sitt projektarbete utomlands. 

Estetiska programmet fortsätter att berika kulturutbudet genom uppträdanden och fö-
reställningar. Från hösten har ett samarbete också inletts med dansstudion Dance Hall 
i Östersund som inneburit att inriktningarna Dans och Teater har haft karaktärsäm-
nesundervisning på Dance Hall. Parterna har också samarbetat i arbetet med elevre-
krytering. 

Under 2010 har ett arbete inletts med att sammanföra arbetslagen i enlighet med tan-
karna i GY2011 där den nya programstrukturen innebär att programmen inom rek-
torsområdet förändras. Medieprogrammet upphör och uppgår i Samhällsvetenskaps-
programmet, Estetiska programmet och Teknikprogrammet. Ett utvecklingsarbete har 
inletts med att analysera examensmål, ämnesplaner och betygskriterierna i den nya be-
tygsskalan. Lärarna arbetar med detta såväl i arbetslagen som i ämneslagen. Även elever 
kommer via programråd att engageras i arbetet. Också när det gäller den framtida 
gymnasiebyn arbetar både personal och elever inom rektorsområdet med ritningarna 
och funktionsanalysen. 

För att möta framtidens utmaningar läggs mycket arbete på att utveckla verksamheten 
så att utbildningen ska stå sig stark även framdeles. I det sammanhanget är marknads-
föring ett allt viktigare inslag där en satsning görs på att erbjuda tydlig informationen 
till grundskolorna. Även detta år har elever i samband med Öppet Hus bjudits in till 
”prova-på-dagar” inom de olika programmens inriktningar inför deras gymnasieval. 
Ett glädjande stort antal årskurs 9 elever har deltagit i dessa dagar. Ett bekymmer för 
området är att så få elever väljer språkinriktningen. Detta medför att allt färre elever 
kan få sina språkval tillgodosedda. Förhoppningen är att det kommande Humanistiska 
programmet kan vara attraktivt även för språkelever. 
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Område Hälsa & Service 
Rektorsområde Hälsa & Service ansvarar för utbildningar inom det Individuella pro-
grammet och de nationella programmen Hotell- och Restaurangprogrammet, Livsme-
delsprogrammet, Omvårdnadsprogrammet, Hantverksprogrammet, Barn- och Fritids-
programmet och Handelsprogrammet samt nationella/specialutformade program i 
gymnasiesärskolan. All verksamhet bedrivs i Östersund förutom Naturbruksprogram-
met, inom gymnasiesärskolan, som får sin utbildning i Ås, vid Åsbygdens Naturbruks-
gymnasium. 

Inför höstterminens start har Individuella programmet på Palmcrantz avvecklats och 
elever erbjuds nu programmets utbildningar i husen Wargentin, inklusive gården Jo-
nas Jons och i huset Fyrvalla. Härutöver erbjuds utbildning för elever med neuropsy-
kiatriska funktionsnedsättningar i samverkan med Vård- och omsorgsförvaltningen i 
Östersunds kommun. Utbildningen är förlagd till fastighet på Lingonvägen 9, Öster-
sund. I husen Palmcrantz och Wargentin finns resursteamet ”Eken” som ger stöd och 
handledning till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och handled-
ning till skolans lärare som möter den elevgruppen. 

Gymnasiesärskolan har sin verksamhet förlagd i huset Palmcrantz och vid Åsbygdens 
Naturbruksgymnasium. Gymnasiesärskolan erbjuder utbildning inom det individuella 
programmet och det nationella programmet samt utbildning inom specialutformade 
program av lokal karaktär. Gymnasiesärskolan driver också en fritidsverksamhet för 
elever i gymnasiesärskolan som har rätt till tillsyn i enlighet med ”Lag om Stöd och 
Service till vissa funktionshindrade” (LSS). Det internationella utbytet med Nicaragua 
har också fortsatt. 

Liksom för andra områden har året präglats av arbete med implementering och plane-
ring av GY2011. För område Hälsa & Service innebär den nya gymnasieskolan många 
förändringar, exempelvis ersätts Hotell- och restaurangprogrammet och Livsmedels-
programmet av de nya programmen Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- 
och livsmedelsprogrammet. Mycket arbete har därför lagts på planering och diskussio-
ner om hur de olika utbildningarna ska anpassas och utvecklas efter de nya förutsätt-
ningarna. Arbete med planering av programmens tilltänkta lokaler i den nya gymna-
siebyn har också engagerat programmens arbetslag under året. 

På Hantverksprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet anpassas 
verksamheten mycket utifrån elevernas inriktningsval. Läsåret 2010/2011 erbjuds inte 
Turistinriktningen på Hotell- och restaurangprogrammet eller Träinriktningen på 
Hantverksprogrammet. I den nya gymnasieskolan bildar sedan Turistinriktningen Ho-
tell- och turismprogrammet med hotelldelen från nuvarande Hotell- och Restaurang-
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programmet, vilket förhoppningsvis innebär fler sökande till turismnäringen. För att 
utveckla elevernas kunskaper inom företagande arbetar man också framgångsrikt inom 
dessa program med Ung Företagsamhet. 

För Livsmedelsprogrammet, som än så länge finns kvar på Körfältets centrum, plane-
rar och diskuterar elever och lärare hur programmet ska utvecklas. Tidigare års fram-
gångar för programmet på Skol-SM i Bageri och på Mack-SM har fortsatt. Hotell- och 
restaurangprogrammet arbetar vidare för att i samverkan med Jamtli bedriva restau-
rangutbildning med god kvalitet, fin miljö och nöjda elever och gäster. Eleverna på 
programmet fick också ett ärofyllt uppdrag att servera drottning Silvia när hon var på 
besök i Jämtland. 

Omvårdnadsprogrammet har på ett bra sätt kommit i gång med sitt arbete att omfor-
ma programmet i linje med de kriterier som gäller för ett lokalt Vård- och omsorgscol-
lege. Programmet anordnade också en mycket uppskattad Hälsovecka under våren 
med syfte att skapa en medvetenhet om ett hälsosammare liv. 

Barn- och fritidsprogrammet inkluderar en extra klass PRIV (Programinriktat IV)-
elever med start ht-10. Programmet inledde under vårvintern ett samarbete med Skis-
tar om verksamhet i Åre - Tegefjäll där de i samarbete med Skistar tog hand om barn-
passning, barnafterski och viss del i skidskolan.  

Område Teknik 
Rektorsområde Teknik ansvarar för Byggprogrammet, Fordonsprogrammet, Elpro-
grammet, Energiprogrammet, Industriprogrammet och Individuella programmets in-
troduktionskurs för invandrare (IVIK). Från våren 2010 har samtliga program utom 
Byggprogrammet och IVIK sin verksamhet på Fyrvalla. De nya lokalförutsättningarna 
för många av områdets program innebär tillgång till toppmoderna lokaler med alla 
förutsättningar att bedriva utbildning på högsta nationella nivå.  

Byggprogrammets arbete med ämnesintegrering har fortsatt. Under våren har två 
“case” enligt modell Fredrik genomförts; ett programanknutet och ett kring studentfi-
randet under våren. Ett internationaliseringsprojekt ”From Tree to Table” har genom-
förts med deltagare från Cypern, Ungern och Rumänien. Arbetslaget besökte också 
Byggprogrammet i Piteå i juni för att utbyta erfarenheter. Under våren togs Vuxen-
studerande emot och ytterligare ett antal startade under hösten. 

Programmet arbetar mycket med värdegrundsfrågor och startade direkt under intro-
duktionsveckan för årskurs 1 med bland annat information från IVIK och Gymnasie-
särskolan, samt föreställningen ”Byggboden” med diskussion och uppföljning. Elever-
na har också deltagit i arbetet med att ta fram ordnings- och trivselregler. Värde-
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grundsfrågorna diskuterades på mentorstiden, ibland tillsammans med Elevhälsoteam-
personal. 

På IVIK ökar antalet elever konstant. En ny organisation genomfördes i januari för att 
öka tryggheten för eleverna och för att skapa bättre förutsättningar för högre genom-
strömning. Organisationen fungerar bra. Med anledning av det nya behörighetsförsla-
get till gymnasiet har flera nya grundskoleämnen startat. 

För Energiprogrammet präglades vårterminen 2010 av flytten från Wargentin till 
Teknikcentrum på Fyrvalla. Lärarna passade på att under flytten förena undervisning 
med praktiskt arbete – en del av kursmålen uppnåddes genom att jobba med installa-
tion av utrustning med mera som hörde till flytten. Programmet har också varit refe-
rensskola åt Skolverket i arbetet med införandet av GY2011 och två av lärarna på pro-
grammet har varit experter åt Skolverket.  

På Fyrvalla står också en helt ny toppmodern värmepanna som vid drift skall förse oss 
med ”elevproducerad” värme via fjärrvärmenätet. Jämtkraft har bidragit till att göra 
detta möjligt. Ett betyg på utbildningens kvalitet är också att två kylelever vann guld i 
Kyl-SM för gymnasieelever.  

Liksom för Energiprogrammet har Elprogrammet under året flyttat in på Fyrvalla. 
Programmets popularitet fortsätter och höstterminen 2010 tog programmet emot 30 
nya elever i årskurs 1 på 32 platser. Inför hösten 2010 har arbete lagts ned på att starta 
en ny profil – ”Kommunikation och data”. Redan hösten 2010 valde 19 elever från 
årskurs 1 den nya profilen och eftersom den i GY2011 är en nationell inriktning är det 
bra att Jämtlands Gymnasium är tidigt ute. Eleverna på årskurs 3 har i sina projektar-
beten jobbat bland annat på Vallaskolan med energibesparande åtgärder såsom byte av 
eventuella armaturer, installation av olika styrningar – allt i syfte att spara energi. Pro-
grammet hade också två pristagare i ECY-cup (tävling för gymnasieelever på Elpro-
grammet) – bland 3 500 elever från hela landet. 

Även Fordonsprogrammets popularitet håller i sig och arbetsmarknaden är god. Pro-
grammet fick i september 2008 sin Teknikcollegecertifiering och de tio kriterier som 
ska uppfyllas är ständigt återkommande i allt arbete. Skolan satsar särskilt på ämnesin-
tegration, goda branschkontakter och elevernas lärandemiljö. APU-verksamheten fun-
gerar mycket bra. Handledarutbildning genomförs på hösten och under våren utvärde-
ras årets APU; eleverna, företagen och skolan utvärderar var för sig. Det sker på så sätt 
ständiga förbättringar. Ett TC-råd är bildat, liksom en styrgrupp, där branschen repre-
senteras av vd:ar. Avtal har tecknats med många företag, allt enligt Teknikcollege in-
tentioner. Ett samarbetsavtal har också tecknats med Vericate AB om nyttjande av 
vägnät. Under hösten påbörjade också ett antal vuxenstuderande sin utbildning inom 
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programmet; Lack- och karosseri, Personbilsteknik och enstaka kurs inom Transport-
inriktningen. 

Det internationella utbytet fortsatte. Tre elever var i Kalifornien för APU och tre ele-
ver och lärare därifrån var på Fyrvalla/Fordonsprogrammet under våren. Internationel-
la programkontoret beviljade under våren ett bidrag på 64 000 kronor till ett förbere-
dande besök i Tanzania. 

I samband med Industriprogrammets flytt till Fyrvalla inleddes omedelbart ett mycket 
givande samarbete med Fordonsprogrammet. Bland annat har elever på Industripro-
grammet gjort svetsjobb på traktorer och lastbilar. Det höjer kvaliteten på utbildning-
en samtidigt som eleverna tycker att det är roligare att göra riktiga jobb. Elever i 
årskurs 3 på Industriprogrammet jobbade under året med UF på ett för eleverna 
mycket givande sätt. Bland annat så gjorde ett företag en klädkrok i form av ett älghu-
vud som sålde bra. Även Teknikcollegearbetet har fortskridit – programmet jobbar 
bland annat med en självvärdering för att se hur långt man kommit jämfört med ansö-
kan att bli Teknikcollege.  

En stor utmaning för Industriprogrammet är att locka fler sökande till nästa år. Höst-
terminen 2010 togs 13 nya elever i årskurs 1 in på 24 platser. Ett försök 2010 var att 
bjuda in alla tjejer i åk 9 och 8 i hela Jämtland. Ett utvecklingsarbete framgent är ock-
så att öka antalet elever med Godkända betyg. 

Område Jämtlands Vux 
Rektorsområde Jämtlands Vux ansvarar för gymnasieutbildningar i Bräcke samt Vux-
enutbildningar genom Jämtlands Vux i Östersund och Bräcke. De gymnasieprogram 
som området ansvarar för i Bräcke är Hantverksprogrammets inriktning frisör, Elpro-
grammet, maskinförarutbildningen samt Individuella programmet och IVIK. Efter 
elevernas önskemål startade under hösten också inriktningen anläggning på Byggpro-
grammet och ett planeringsarbete har även gjorts för Naturbruksprogrammet, inrikt-
ning skog, fördjupning mot jakt och fiske. Jämtlands Vux erbjuder grundläggande 
vuxenutbildning, Svenska för invandrare (SFI), Gymnasial allmän vuxenutbildning, 
Särvux och Yrkesvux.  

Området är certifierat inom Teknikcollege och arbetar nu med återcertifieringen och 
lokal certifiering av Vård- och Omsorgscollege. Jämtlands Gymnasium Bräcke är också 
utsedd idéskola och fortsätter det utvecklingsarbetet med flexibla arbetsformer och ar-
betssätt. 

Under året har flera företagsutbildningar genomförts inom skilda ämnen, med tyngd-
punkt på det stora uppdraget för IF metall i Västernorrlands och Jämtlands län.      
Uppdraget omfattade en utbildning av 179 anställda i 35 olika företag i 40 olika kur-
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ser. På uppdrag av bland annat Lärcentrum i länet har Jämtlands Vux också utbildat 
cirka 160 personer efter deras behov av efterfrågan. Även inom Yrkesvux är det fortsatt 
många förfrågningar och kursdeltagare från olika delar av landet, vilket är glädjande. 

Området är delaktiga och följer länsvuxenutbildningsprojekten Drops Outs och Lär-
lingslotsen. Under hösten genomfördes IKI-dagar, som idé- och kompetensutveck-
lingsdagar för alla 300 anställda inom Bräcke kommuns vård- och omsorgsenhet, med 
mycket gott resultat.  

Maskinförarutbildningen attraherar elever från olika delar av landet. Även frisörut-
bildningen attraherar elever från andra kommuner. Tyvärr beviljades inte riksintag för 
maskinförarutbildningen, utan den läggs från hösten 2011 in i det nya Bygg- och an-
läggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon. Av den anledningen läggs nu 
energi och resurser på att försöka nå ut med budskapet att maskinförarutbildningen 
finns kvar, men nu inom ett nytt program. 

Ett gott samarbete finns med Bräcke kommun och där utvecklas tjänsten som boende-
värd och fritidsledare som bedrivs i samråd med kommunens tekniska förvaltning, fri-
tidsförvaltning och sociala/skola. 

Arbetet med att samordna vuxenutbildningen med ungdomsutbildningen fortsätter, 
vilket gör att det totala utbudet av yrkesutbildningar kan öka och även bevaras i 
Bräcke och Ragunda. Det vore ekonomiskt fördelaktigt för förbundets alla medlems-
kommuner att använda gymnasieskolans infrastruktur och kompetens även för vuxen-
utbildningen i stället för att sprida ut vuxenutbildningen på alltför många utbildnings-
anordnare. Personalen inom rektorsområdet jobbar självklart med både vuxen- och 
ungdomsstuderande. Personalen inom rektorsområdet jobbar självklart med både vux-
en- och ungdomsstuderande. 

Området har också gjort ett mycket gott ekonomiskt resultat, där det såldes mera vux-
enutbildning än beräknat och kunde dessutom ta emot mer ungdomselever än på 
många år och fick ett alltmer ökat elevantal på SFI. Allt fler elever i Bräcke föranleder 
behovet att se över och bygga om lokalerna. Detta arbete initierades under slutet av 
året och går vidare under 2011, med målet att bygga om och ändra i lokalerna för att 
motsvara behoven. Ett ständigt pågående arbete är också utvecklandet av arbetsmiljön. 
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3. Ekonomirapporter 

3.1. Resultaträkning 
(Tkr) Budget Bokslut Bokslut 
 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 

Verksamhetens intäkter (not 1) 105 800,0 118 503,0 117 227,6 

Verksamhetens kostnader (not 2) -461 786,0 -484 403,7 -484 431,0 

Avskrivningar (not 3) -7 400,0 -7 120,8 -6 867,2 

Verksamhetens nettokostnader -363 386,0 -373 021,5 -374 070,6 

Kommunbidrag (not 4) 356 086,0 365 636,5 378 860,2 

Finansiella intäkter (not 5) 200,0 166,6 286,4 

Finansiella kostnader (not 6) -400,0 -395,4 -869,5 

Periodens resultat/förändring   
av eget kapital -7 500,0 -7 613,8 4 206,5 

3.2. Balansräkning 
Tkr   UB 2009-12-31   UB 2010-12-31
Anläggningstillgångar  
Maskiner & inventarier (not 7) 22 068,6 19 226,5
Summa anläggningstillgångar 22 068,6 19 226,5
Omsättningstillgångar  
Kortfristiga fordringar (not 8) 24 737,3 29 323,4
Kassa & Bank 33 154,1 28 885,0
Summa omsättningstillgångar 57 891,4 58 208,4
SUMMA TILLGÅNGAR 79 960,0 77 434,9
Eget kapital  
Eget kapital (not 9)  -7563,3 -11 769,8
Periodens resultat -4 206,5 7 613,8
Summa eget kapital -11 769,8 -4 156,0
Avsättningar  
Avsättningar (not 10) -11 690,1 -12 545,3
Summa avsättningar -11 690,1 -12 545,3
Skulder  
Långfristiga skulder (not 11) -3 531,5 -2 208,6
Kortfristiga skulder (not 12) -52 968,6 -58 525,0
Summa skulder -56 500,1 -60 733,6
SUMMA EK, AVSÄTTN. & SKULDER -79 960,0 -77 434,9
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3.3. Finansieringsanalys 
(Tkr) 

Den löpande verksamheten        2010-12-31        2009-12-31
Verksamhetens intäkter (not 13) 118 503,0 117 227,6
Verksamhetens kostnader (not 13) -483 548,5 -481 931,2
Verksamhetens nettokostnader -365 045,5 -364 703,6
Kommunbidrag  365 636,5 378 860,2
Finansiella intäkter 166,6 286,4
Finansiella kostnader  -395,4 -869,5
Verksamhetsnetto 362,2 13 573,4
Inköp av materiella tillgångar -4 278,7 -6 478,3
Investeringsnetto -4 278,7 -6 478,3
Amortering långfristig upplåning -1 322,9 -1 807,1
Finansieringsnetto -1 322,9 -1 807,1
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar -4 586,1 -12 426,7
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 5 556,4 -12 537,9
Förändring av likvida medel -4 269,1 -19 676,6

4. Noter 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag om kommunal redovisning och re-
kommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 

(Tkr) 

Not 1 Verksamhetens intäkter    December 2010    December 2009
Försäljning 6 660,1 6 904,5

Taxor & avgifter 6 037,5 5 284,8
Hyror & arrenden 225,7 259,7

Diverse bidrag 10 548,5 10 416,1

Försäljning av verksamhet & entreprenad 95 031,2 95 172,5
SUMMA 118 503,0 117 227,6

 

Not 2 Verksamhetens kostnader    December 2010    December 2009
Inköp av anläggnings-/underhållsmaterial 3 577,4 491,9
Bidrag & transfereringar 7 870,0 8 673,3
Köpt verksamhet 150 062,5 136 763,9
- varav köpt stödverksamhet från annan kommun  

20 562,8 15 032,1
Konsulttjänster 3 731,3 1 837,7
Personalkostnader 226 871,3 232 587,7
Lokalkostnader 46 130,4 45 865,4
Transporter & resor 14 431,4 13 476,9
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Not 2 Verksamhetens kostnader    December 2010    December 2009
Övriga verksamhetskostnader 31 729,4 42 234,4
- varav leasingkostnader* 3 201,5 1 917,5
SUMMA 484 403,7 484 431,0

* Förbundets leasing av lös egendom har klassificerats som operationell leasing och redovisas följaktligen som hyresavtal 
(operationell leasing)  

Not 3 Avskrivningar    December 2010    December 2009

Avskrivningar inventarier 7 120,8 6 867,2

SUMMA 7 120,8 6 867,2

 
Not 4 Kommunbidrag    December 2010    December 2009
Bräcke 40 933,0 40 579,4
Krokom 65 498,0 69 523,5
Ragunda 33 693,0 37 739,6
Östersund 225 512,5 231 017,7
SUMMA 365 636,5 378 860,2

 
Not 5 Finansiella intäkter    December 2010    December 2009
Bankränta 165,8 280,7
Ränta på skattekontot 0,8 5,7
SUMMA 166,6 286,4

 
Not 6 Finansiella kostnader    December 2010    December 2009
Ränta på pensionsskuld 205,0 576,6
Ränta långfristiga lån medlemskommuner 190,5 285,7
Övriga räntor 0,0 7,2
SUMMA 395,4 869,5

 

Not 7 Maskiner och inventarier    December 2010    December 2009
Ingående anskaffningsvärde 46 947,7 40 469,4
Periodens anskaffning 4 278,7 6 478,3
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 51 226,4 46 947,7
Periodens avskrivningar -7 120,8 -6 867,2
Utgående ackumulerade avskrivningar -31 999,9 -24 879,1
SUMMA 19 226,5 22 068,6

 
Not 8 Kortfristiga fordringar    December 2010    December 2009
Kundfordringar 4 365,5 510,7
Skattekontot 2 428,8 2 240,5
Fordran medlemskommuner 14 585,5 15 589,2
Ludvikamoms & 6 % statsbidrag 2 415,3 2 391,1
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 5 528,3 4 005,8
SUMMA 29 323,4 24 737,3
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Not 9 Eget kapital    December 2010    December 2009
Ingående eget kapital 11 769,8 7 563,3
Periodens resultat -7 613,8 4 206,5
SUMMA 4 156,0 11 769,8

 
Not 10 Avsättning till pensioner    December 2010    December 2009
Ingående avsättning 11 690,1 9 190,3
Pensionsutbetalningar -884,0 -848,0
Nyintjänad pension 2 011,1 2 251,6
Ränte- och beloppsuppräkningar 204,0 571,0
Förändring av löneskatt 166,9 546,2
Ändrad samordning -190,0 0,0
Övrigt -119,0 -21,0
Utgående avsättning 12 545,3 11 690,1

  
Not 11 Långfristiga skulder    December 2010    December 2009
Skuld till Bräcke kommun  381,3 429,9
Skuld till Krokoms kommun 333,1 574,8
Skuld till Östersunds kommun 1 494,2 2 526,8
SUMMA 2 208,6 3 531,5

 

Not 12 Kortfristiga skulder    December 2010    December 2009
Kortfristig skuld till medlemskommunerna 2,8 2 037,9
Leverantörsskulder 12 916,2 10 380,2
Moms skatteverket 468,7 238,2
Personalens källskatt 3 549,6 3 579,8
Skattekonto skuld 0,0 0,0
Upplupna skattekostnader 444,1 1 571,5
Semesterlöneskuld 17 971,1 16 961,0
Pensioner individuell del inkl löneskatt 10 434,5 8 846,0
Upplupna sociala avgifter 2 998,2 2 475,4
Upplupna kostnader 3 139,7 1 339,3
Förutbetalda intäkter 6 317,1 5 151,3
Övriga kortfristiga skulder 283,0 388,0
SUMMA 58 525,0 52 968,6

 

Not 13 Finansieringsanalys    December 2010    December 2009
Verksamhetens intäkter enligt  
Resultaträkningen 

 
118 503,0 117 227,6

SUMMA 118 503,0 117 227,6
Verksamhetens kostnader enligt  
resultaträkningen 

 
491 524,5 491 298,2

Avgår:  
Avskrivningar -7 120,8 -6 867,2
Avsättning pensioner -855,2 -2 499,8
SUMMA 483 548,5 481 931,2
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