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 Ann-Marie Kuru 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Riktlinjer för antagning inom Jämtlands 
Gymnasieförbund 
Antagning till gymnasieskolan är reglerad i lagar och förordningar, men inom ramen 

för det nationella regelverket finns ett inte obetydligt utrymme för lokala ställningsta-

ganden. Beslut om antagning kan få stor betydelse för den enskilda eleven och, i vissa 

fall, även för interkommunal ersättning (IKE) och därmed den kommunala sektorns 

gymnasiekostnader.  

 

Jämtlands Gymnasieförbund bildades 2005. Sedan dess har en regional praxis succes-

sivt utvecklats, bland annat genom att förbundet har varit aktivt i olika nätverk på nat-

ionell nivå. Vid principiellt viktiga ställningstaganden har överläggningar ägt rum med 

direktionen och/eller dess presidium. Strävan har varit att skapa tydlighet och lika be-

handling inom de ramar som anges i regelverket. Föreliggande beslut handlar om att 

fastställa ett antal riktlinjer inom delar av antagningen där förvaltningen behöver ett 

politiskt stöd för beslutsfattandet. 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2017-10-20 

Riktlinjer för antagning inom Jämtlands Gymnasieförbund 2017-10-18 

Förslag till beslut 
Direktionen fastställer Riktlinjer för antagning inom Jämtlands Gymnasieförbund, 

2017-10-18. 

Bakgrund 
Antagning till gymnasieskolan är reglerad i lagar och förordningar, men inom ramen 

för det nationella regelverket finns ett inte obetydligt utrymme för lokala ställningsta-

ganden. Beslut om antagning kan få mycket stor betydelse för den enskilda eleven och, 
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i vissa fall, även för interkommunal ersättning (IKE) och därmed den kommunala sek-

torns gymnasiekostnader.  

 

Vissa beslut gällande antagning kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. 

Besluten finns att tillgå på deras hemsida och tjänar som hjälp vid beslut på lokal nivå, 

främst elevers rätt att söka och mottas utanför den egna folkbokföringskommunen. 

 

Jämtlands Gymnasieförbund bildades 2005. Sedan dess har en lokal praxis successivt 

utvecklats, bland annat genom att förbundet har varit aktivt i olika nätverk på nation-

ell nivå. I princip alla beslut har varit delegerade till antagningshandläggare.  

 

Vid principiellt viktiga ställningstaganden har överläggningar ägt rum med di-

rektionen och/eller dess presidium. Strävan har varit att skapa tydlighet och lika be-

handling inom de ramar som anges i regelverket. Föreliggande beslut handlar inte om 

att redovisa och besluta om gymnasieantagningen totalt sett, utan att förankra ett antal 

riktlinjer inom delar där förvaltningen behöver ett politiskt stöd för beslutsfattandet. 

 

Antagning till gymnasiesärskolan, riksidrottsgymnasier, spetsutbildningarna, RH-

anpassad utbildning, och vissa utbildningar med estetisk specialisering, har exempelvis 

särskilda regler. De berörs inte i detta sammanhang. 

 

Här följer en bakgrund till varför det bedöms som angeläget att fatta beslut om be-

slutspunkterna i Riktlinjer för antagning i Jämtlands Gymnasieförbund. 

 

Gemensam antagningsorganisation 

I skollagens 15 kap, 14 § anges att respektive huvudman ansvarar för antagningen till 

de olika utbildningar som huvudmannen anordnar.  Antagningsorganisationen får 

vara gemensam för flera olika huvudmän men observera att de beslut som huvudman-

nen har att fatta beträffande behörighet, mottagande och antagning måste göras av hu-

vudmannen själv eller (för gymnasieskola med offentlig huvudman) delegat som är an-

ställd hos huvudmannen. 

 

Eftersom de sökande alltid ska lämna sin ansökan till hemkommunen bör alla kom-

muner (även de som saknar gymnasieskola eller gymnasiesärskola) vara anslutna till ett 

antagningskansli, en gemensam antagningsorganisation, så att det är tydligt för de sö-
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kande var ansökan ska lämnas. Någon form av överenskommelse eller avtal bör göras 

om antagningsorganisationen omfattar flera olika huvudmän. I avtalet bör anges vem 

som ansvarar för yttranden, behörighetsbedömning, mottagningsbeslut, antagningsbe-

slut.  

 

Tidplan, omval och nyval 

Det är också viktigt att man fastställer en gemensam tidplan. I denna tidplan bör anges 

bland annat när organisationsbeslut och antagningsbeslut ska fattas hos respektive hu-

vudman. 

 

Om sökande ska ha möjlighet att efter det preliminära antagningsbeskedet göra om-

/nyval eller inte avgörs lokalt, likaså hur det ska ske och vilka tider som ska gälla. Om 

huvudmannen tillåter att ändringar görs i den ursprungliga ansökan har man formellt 

förlängt ansökningstiden.  

 

Några villkor för att få göra sådant om- och nyval/ändringsval får inte uppsättas. Både 

sökande och avlämnande skola informeras om vad som gäller. Omval som inkommer 

efter att den av huvudmannen beslutade omvalstiden utgått gäller att den sökande ska 

meddelas att ansökan inkommit för sent och att ansökan kommer att behandlas först 

då alla sökande som inkommit i tid med sin ansökan har behandlats. 

 

Omgång år 1 

Inom ramen för stödåtgärder enligt Gyf 9 kap, 7 § kan huvudmannen besluta om för-

längd undervisning om det med hänsyn till elevens förutsättningar finns särskilda skäl 

för det. För elev där rektor, av olika skäl, beslutat att elev ska gå om årskurs 1 ska plats 

reserveras för eleven.  

 

Gymnasieutbildning utomlands 

Svenska skolor i utlandet är avsedda för svenska barn/elever som bor utomlands. De 

svenska skolorna drivs av enskilda huvudmän i respektive land. Vad det gäller gymna-

sieutbildning är det Sveriges regering som beslutar om tillstånd att anordna reguljär 

undervisning och statsbidrag. I förordningen anges vilka elever som ger de svenska 

skolorna utomlands rätt till statsbidrag. (SFS 1994:519 med ändringar). 
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För elever som är folkbokförda i Sverige föreligger inte någon skyldighet för elevernas 

hemkommuner att betala bidrag till skolor utomlands. Det finns heller ingen skyldig-

het att betala bidrag för dagliga resor eller att ge stöd till inackordering när eleven vis-

tas och studerar utomlands. 

 

Mottagande av så kallade utbytesstudenter 

Av Gyf 12 kap, 11 § framgår att en kommun kan ta emot en elev som inte är bosatta i 

Sverige. Mottagandet är frivilligt för kommunen. Grundförutsättningen är att de ryms 

inom befintlig organisation och, rimligen också, att de inte ger betydande extra kost-

nader för verksamheten. Som regel har dessa elever tillfört elever och personal värde-

fulla intryck och erfarenheter från andra kulturer. Utbytet har skett genom förmedling 

av olika organisationer, exempelvis Rotary, men har också förekommit i annan form. 

 

Färdighetsprov till estetiska program 

Gyf 7 kap, 5 § ”Om en utbildning kräver att den sökande har speciella färdigheter 

inom det estetiska området, får huvudmannen besluta att vid urvalet, förutom till be-

tygen, hänsyn ska tas till ett färdighetsprov”. Färdighetsprovet är inget behörighets-

prov. En sökande kan inte förklaras som obehörig på grundval av färdighetsprovet 

utan ha rätt att prövas på meritvärdet.  

 

I olika tolkningar har framkommit att färdighetsprovet inte får ha för stor betydelse 

utan det bör vara som mest ett betygssteg som läggs till. Under senare år har konkur-

rensen om platserna på det Estetiska programmet minskat, både i Jämtlands län och i 

övriga riket. 

 

Nationella inriktningar och så kallad ”profilgaranti” 

I Gyf 4 kap, 2 § regleras antagning till nationell inriktning. ”De nationella inriktning-

arna inom estetiska programmet, hantverksprogrammet, industritekniska programmet 

och naturbruksprogrammet får börja det första läsåret. Övriga inriktningar får börja 

det andra eller tredje läsåret.”  

 

I vissa fall kan det finnas skäl för att ha profilgaranti till vissa utbildningar, exempelvis 

utbildningar som ges på engelska istället för svenska. 
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Nationellt godkänd idrottsutbildning 

Skolverket kan, efter tillstyrkan av specialidrottsförbund, ge skolor rätt att anordna 

Nationellt godkänd idrottsutbildning – NIU. Därmed kan huvudmannen anordna 

ämnet specialidrott.  Eleven ansöker till NIU-plats via specialidrottsförbunden under 

hösten och gör sedan sin vanliga gymnasieansökan till ett program i januari.  

 

NIU-utbildningar är inte riksrekryterande utan elev blir andrahandsmottagen och 

därmed inte berättigad till inackordering. Av den anledningen har Riksidrottsförbun-

det och Sveriges kommuner och landsting gett rekommendationer till huvudmännen 

att teckna samverkansavtal för att elev ska kunna bli förstahandsmottagen.  

 

I skollagen 16 kap, 50-51 §§ anges vad som gäller beträffande interkommunal er-

sättning för kommuner med elever i annan kommuns gymnasieskola. Beträffande 

merkostnad för ämnet specialidrott inom Nationellt godkända idrottsutbildningar har 

Riksidrottsförbundet rekommenderat att belopp för detta läggs till den interkommu-

nala ersättningen. I de samverkansavtal som tecknas beträffande NIU-utbildningar bör 

överenskommelse om extra belopp för merkostnad för specialidrott anges.  

För NIU krävs samverkansavtal för att uttagna NIU-elever från annan kommun ska 

tas emot som sökande i första hand på sökt studieväg och kunna prövas för antagning, 

och om de blir antagna därmed få rätt till inackordering. 

 

För de idrotter som saknar riksidrottsgymnasier är det viktigt att kommunerna tar 

ställning till om och var man vill erbjuda sina elever önskade idrottsutbildningar och 

tecknar samverkansavtal med dessa huvudmän i god tid. Samverkansavtal bör föreligga 

cirka 2 månader före sista ansökningsdag. I sådant samverkansavtal anges att avtalet 

endast gäller den nationellt godkända idrottsutbildningen för elever som uttagits och 

rankats av sitt specialidrottsförbund. 

 

Samverkansavtal  

I skollagen anges inte vad ett samverkansavtal ska innehålla och inte heller när avtalet 

ska vara tecknat. Det som framkommit vid ärenden som överklagats till Skolväsendets 

överklagandenämnd är att såväl erbjudandet av utbildningar som samverkansavtal 

måste föreligga i god tid före ansökningstidens utgång vilket innebär att både erbju-

dande och samverkansavtal bör föreligga cirka 2 månader före den sista ansökningsdag 

som respektive hemkommun har fastställt. 

JGY: 132/2017§ 1, JGY 2017-11-06 09:00 Sida 7



 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG  6 
 

 
2017-10-17 

 
Dnr 132-2017 

 

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

 

Beträffande samverkansavtal gäller att avtalen bör tecknas för programmet i sin helhet 

eftersom beslut om mottagande ska göras till program. Man kan alltså inte begränsa 

samverkansavtalet till att endast omfatta en av programmets inriktningar. 

I samverkansavtalet bör anges vilken interkommunal ersättning (IKE) som hemkom-

munen ska betala till samverkanskommunen så att detta belopp kan användas som 

underlag vid beslut om bidrag till fristående skolor. 

 

Om man vill teckna samverkansavtal om enbart inriktning i år 2 med en annan kom-

mun måste man beakta att elever som antagits till programmet i den kommunen inte 

får slås ut av eleverna från samverkanskommunen. För introduktionsprogram kan 

också finnas skäl att teckna samverkansavtal för att hemkommunen ska uppfylla skol-

lagens krav att erbjuda utbildning. Alla ungdomar som är behöriga till introduktions-

program ska erbjudas preparandutbildning, yrkesintroduktion, individuellt alternativ 

samt språkintroduktion. 

 

Beträffande programinriktat individuellt val anges i skollagen att kommun eller lands-

ting som anordnar yrkesprogram får anordna detta. Här föreligger alltså ingen skyl-

dighet att erbjuda denna utbildning. Eftersom varje hemkommun ansvarar för att er-

bjuda gymnasiesärskola för de elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp är det 

angeläget att teckna samverkansavtal så att hemkommunen kan fullgöra sin skyldighet 

att erbjuda ett allsidigt urval av nationella program. 

 

Sökande till högre årskurs 

Om en önskad nationell inriktning i högre årskurs inte erbjuds av den egna kommu-

nen eller inom samverkansområdet, har en sökande rätt att åberopa denna och söka till 

annan kommun redan inför antagningen till år 1. Detta regleras i skollagen16 kap, 44 

§ punkt 4. 

 

Förhållandet om en elev genomfört år 1 i hemkommunen eller inom samverkans-

området och önskar ifrågakomma till inriktning, som hemkommunen inte erbjuder, är 

inte reglerat i skollagen. I mån av plats bör eleven tas emot hos den huvudman dit ele-

ven söker. 
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För högre årskurs gäller inte mottagande i första eller i andra hand. I gymnasie-

förordningen 7 kap, 8 § anges följande: 

Huvudmannen får besluta att anta en sökande vid senare tidpunkt än vid början av 

utbildningen om det finns plats på den aktuella studievägen och om den sökande är 

behörig och har de kunskaper och färdigheter som krävs för att tillgodogöra sig under-

visningen. Huvudmannen får besluta att den sökande ska genomgå ett inträdesprov 

för att visa att han eller hon har de kunskaper och färdigheter som krävs. 

 

Urval till inriktning i högre årskurs 

I gymnasieförordningens 7 kap, 6 § återfinns den enda reglering som regeringen an-

gett då det gäller urval till högre årskurs: 

6 §” En sökande antas till en utbildning i gymnasieskolan vid början av ett nationellt 

program eller en sådan nationell inriktning, särskild variant eller gymnasial lärlingsut-

bildning som börjar det första läsåret. De sökande som tas in på ett program får då 

fördelas på undervisningsgrupper eller motsvarande med hänsyn till vad som är känt 

om deras kommande val av inriktning eller yrkesutgång. Inom de program som är in-

delade i nationella inriktningar, särskilda varianter eller gymnasiala lärlingsutbildning-

ar som börjar det andra eller tredje läsåret fördelas eleverna inför det andra eller tredje 

läsåret på dessa studievägar.” 

 

Vid fördelning av elever inför högre årskurs och inriktning måste dock urval tillämpas 

till vissa mycket populära inriktningar där antalet sökande överstiger antalet platser. 

Respektive huvudman beslutar vilka urvalskriterier som ska tillämpas vid en eventuell 

konkurrenssituation. Det är dock viktigt att tillvägagångssättet är väl känt för eleverna 

och att samma modell tillämpas inom ett samverkansområde.   

 

Introduktionsprogram 

Inom gymnasieskolan finns det fem introduktionsprogram. Dessa ska ge obehöriga 

elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Utbild-

ningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan: 

 

IMPRE - Preparandutbildning ska ge eleven behörighet till ett yrkesprogram eller till 

ett högskoleförberedande program. Utbildningen är anpassad för en elev som är studi-

emotiverad och snabbt vill bli behörig. Utbildningen utformas för varje enskild elev 
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och ska pågå i högst ett år. Det ska också vara möjligt för en elev att göra mindre äm-

neskompletteringar för att bli antagen till ett nationellt program efter kort tid. 

Kommunen är skyldig att erbjuda preparandutbildning. 

 

IMPRO - Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning 

på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar 

som saknar behörighet till ett yrkesprogram. För att antas krävs att eleven har god-

kända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i 

engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i eng-

elska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Eleven kan följa flera kurser på ett 

nationellt program samtidigt som han eller hon läser de kurser som saknas för behö-

righet. Programinriktat individuellt val måste inte erbjudas av kommunen. 

 

IMYRK - På yrkesintroduktion får eleverna en yrkesinriktad utbildning som underlät-

tar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkes-

program. Eleven ska både ska kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är be-

hörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. Utbildningen kan ut-

formas både för en grupp elever eller för en enskild elev. Om den utformas för en 

grupp elever är den sökbar. I annat fall ska huvudman och elev komma överens om 

hur utbildningen ska utformas.  

 

Yrkesintroduktion kan passa i de fall där man uttömt övriga möjligheter för eleven i 

gymnasieskolan. Även elever från grundsärskolan kan gå yrkesintroduktion om de vill 

och bedöms kunna klara av utbildningen. Elever som är behöriga till ett nationellt 

program kan i vissa fall gå yrkesintroduktion. Eleven ska få möjlighet till praktik eller 

arbetsplatsförlagt lärande. Kommunen är skyldig att erbjuda yrkesintroduktion.  

 

IMIND - Individuellt alternativ ska leda vidare till yrkesintroduktion, annan utbild-

ning eller arbetsmarknaden. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven 

saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också 

ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik. 

Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till ungdomar som saknar behö-

righet till ett nationellt yrkesprogram. Individuellt alternativ är inte sökbart. Utbild-

ningen anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov.  
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Utbildningen är öppen även för elever från grundsärskolan om de vill och bedöms 

kunna klara av utbildningen. Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i 

vissa fall gå individuellt alternativ. Kommunen är skyldig att erbjuda individuellt al-

ternativ. 

 

IMSPR - På språkintroduktion kan eleven också få undervisning i andra grundskole- 

och gymnasieämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning. 

Utbildningen läggs upp efter att elevens kunskaper validerats, det vill säga att man har 

tagit reda på vilken nivå av utbildning som passar eleven. 

Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs 

behov. Kommunen är skyldig att erbjuda språkintroduktion.  

 

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

  Ann-Marie Kuru 

  Antagningshandläggare 

 

 

Utdrag till medlemskommuner, områdeschefer, verksamhetsplanerare och antagnings-

handläggare. 
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 Line Larsson 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Revidering av arkivreglemente för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
Varje myndighet ska enligt 4-6 §§ arkivlagen (SFS 1990: 782) ansvara för sina all-

männa handlingar och vården av sitt arkiv. 

 

Arkivet är en del av det nationella kulturarvet. Arkivet ska bevaras, hållas ordnat och 

vårdas så att det tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av in-

formation för rättskipningen och förbundet samt forskningens behov av källmaterial. 

Ett viktigt instrument för arkivvården är det egna arkivreglementet, som reglerar allt 

från ansvarsfrågor, gallring och förtecknande till utlån och arkivlokaler.  

 

Det finns flera anledningar till att förbundets arkivreglemente nu revideras. 2013 ut-

kom Riksarkivet med nya allmänna råd (RA-FS 2013:4). 2014 gjordes en revision av 

hur förbundet upprätthåller en god offentlighetsstruktur där en av rekommendation-

erna var att revidera arkivreglementet och förtydliga tillsynen av arkivfrågor. Från och 

med mars 2015 har Jämtlands Gymnasieförbund sitt slutarkiv till Östersunds kom-

mun.  

 

Reglementet gäller för direktionen som utgör förbundets arkivmyndighet och arkiv-

bildare samt för direktionens revisorer. Reglementet utgår från arkivlagen och Riksar-

kivets allmänna råd (RA-FS 2013:4) om arkivreglemente för kommuner. 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2017-10-20 

Förslag till beslut 
1. Direktionen fastställer reviderat Arkivreglemente för Jämtlands Gymnasieförbund 

enligt förslag daterat den 6 november 2017.  

2. Riktlinjer för förbundets arkivvård fastställs av förbundschef. 
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Dnr 138-2017 

 

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

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

 

 

  Line Larsson 

  Förbundssekreterare 

 

 

 

Utdrag till Östersunds kommunarkiv, områdeschefer, rektorer, förbundets administra-

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

 Line Larsson 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Revidering av dokumenthanteringsplan 
Jämtlands Gymnasieförbund är en offentlig myndighet vars allmänna handlingar utgör 

förbundets arkiv. Arkivet är enligt arkivlagen (1990: 782) 3-4 §§ en del av det nation-

ella kulturarvet och ska bevaras, hållas ordnat och vårdas för att tillgodose rätten till in-

syn och behovet av information samt forskningens behov av källmaterial. För att upp-

fylla lagens krav samt bestämmelser i förbundets arkivreglemente är det viktigt att det 

finns en dokumenthanteringsplan.  

 

Syftet med en dokumenthanteringsplan är att det ska vara möjligt att få en tydlig bild 

av organisationen genom väl dokumenterade handlingar. Planen ska ange vilka olika 

typer av handlingar som finns och hur dessa ska hanteras. Därmed fungerar planen 

också som en lathund i det dagliga arbetet med handlingar.  

 

Dokumenthanteringsplanen reviderades senast i direktionen den 25 maj 2015, § 37. 

Med anledning av organisationsförändringar som bland annat inkluderar elevhälsa i 

egen regi revideras nu planen igen.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2017-10-20 

Förslag till reviderad dokumenthanteringsplan 2017-10-20 

Förslag till beslut 
Direktionen godkänner förslag till reviderad dokumenthanteringsplan, daterad den 20 

oktober 2017, för Jämtlands Gymnasieförbund. 
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Dnr 134-2017 

 

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

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

 

  Line Larsson 

  Förbundssekreterare 

 

 

 

Utdrag tillsammans med fastställd dokumenthanteringsplan till förbundsledning, rek-

torer, verksamhetsplanerare, administratörer, arkivredogörare och IT-strateg samt till 

Östersunds kommuns kommunarkiv. Protokollsutdrag (enbart) skickas till 

kommunjurist och till kommunstyrelsen, Östersunds kommun. 
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Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 010-490 24 00 (växel) • info@jgy.se 

 Line Larsson 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Sammanträdestider 2017 
Förslag till sammanträdestider 2018 för direktionen i Jämtlands gymnasieförbund har 

tagits fram. I planeringen av direktionens sammanträdestider beaktas bland annat an-

givna datum för budget och årsredovisning i ägardirektiv och förbundsordning samt 

viktiga datum i antagnings- och tjänsteplaneringsprocessen. Hänsyn har också tagits 

till lov med mera.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2017-10-20 

Förslag till beslut 
Följande sammanträdestider fastställs för direktionen i Jämtlands gymnasieförbund år 

2018: 

 

5-6 februari (mån-tis)  Sammanträde och utbildningsdag 

”Budgetskrivelse” - Redovisning till ägarna 
(senast 31/1)  

12 mars (mån)  Reviderat Bokslut till ägarna (10/3)  
Antagning ht 2018 
Beslut om organisation 2018/2019 

23 april (reserv, mån)  Friskoleansökningar  
28 maj (mån)  Delårsrapport och prognos till ägarna (ca 

20/5)  
Justering av antagning till åk 1 ht 2018 
efter omval  

Augusti (ej fastställt) Förbundsdag  
24 september (mån)  Delårsrapport och prognos samt delårsbok-

slut till ägarna (ca 20/9)  
Utbud 2019 

5 november (mån)  Sammanträdestider 2018 
14 december (fre)  Verksamhetsplan och budget med flerårs-

plan till ägarna (senast 30/11)  
Prislista för elevplatser, Bidrag till fristående 
skolor  

JGY: 139/2017§ 4, JGY 2017-11-06 09:00 Sida 16



 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG  2 
 

 
2017-10-20 

 
Dnr 139-2017 

 

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

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

 

  Line Larsson 

  Förbundssekreterare 

 

 

Utdrag till direktionens ledamöter och ersättare samt revisorer mandatperioden 2015-

2018 samt förbundssekreterare, förbundschef och biträdande förbundschef, ekonomi-

chef, verksamhetsplanerare, personalstrateg och rektorer för vidare spridning till be-

rörda, Region Jämtland Härjedalen, kommunstyrelse i Bräcke, Ragunda, Krokom, Åre 

och Östersund. 
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