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Dnr 128-2016 

 

§ 44            Verksamhetsplan 2017/2018 och budget 2017  

med flerårsplan 
Jämtlands Gymnasieförbund fastställer årligen en verksamhetsplan och budget med 

syfte att styra verksamheten i enlighet med nationella styrdokument, samt i med-

lemmarnas intressen. Dokumentet ska även styra och stödja verksamhetsutveckling 

och kvalitetsarbete, samt vara vägledande för andra övergripande riktlinjer. 

 

I budgeten för 2017 prioriteras ett antal insatser för att öka andelen elever med 

gymnasieexamen, samt för att öka övergången från introduktionsprogram till nat-

ionellt program. Förbundets omsättning beräknas bli 507, 6 mkr. Medlemskom-

munernas totala gymnasiekostnad progostiseras till 345,9 mkr. Investeringsramen är 

11,8 mkr. 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2016-12-08. 

Verksamhetsplan 2017/2018 och budget 2017 med flerårsplan 2016-12-08 

Direktionens beslut 
Direktionen fastställer Verksamhetsplan 2017/2018 och budget 2017 med flerårsplan, 

daterad den 8 december 2016 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

--- 

Bilaga till protokollet: Godkänd Verksamhetsplan 2017/2018 och budget 

2017 med flerårsplan, 2016-12-08 

 

Utdrag till medlemskommuner och områdeschefer. 
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Dnr 126-2016 

 

§ 45 Prislista för interkommunal ersättning 2017 

Priserna för 2017 är beräknade utifrån respektive programbudget och 
elevprognosen för 2017. Samma beräkningar ligger till grund för bidragen till 
fristående skolor 2017. 

Sammantaget har priserna räknats upp enligt ägardirektiven så att det viktade 
genomsnittliga elevplatspriset för JGY-elever har ökat med max 1,9 % jämfört 
med föregående år. 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2016-12-02. 

Prislista för interkommunal ersättning 2017, 2016-12-02. 

Direktionens beslut 
Direktionen fastställer Prislista för interkommunal ersättning 2017, 2016-12-

02 

--- 

Bilaga till protokollet: Prislista för interkommunal ersättning 2017, 

2016-12-02 

 

Utdrag till handläggare av interkommunal ersättning, ekonomichef i Jämt-

lands Gymnasieförbund samt till Bergs kommuns verksamhetsavdelning. 

Tjänstemannaförslaget och Prislista för interkommunal ersättning bifogas be-

slutet. 

 

Samtliga kommuner som berörs av interkommunala ersättningar till Jämt-

lands Gymnasieförbund ska delges Prislista för interkommunal ersättning via 

handläggaren av interkommunala ersättningar. 
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Dnr 139-2016 

 

§ 46 Bidrag till fristående skolor 2016, för fristående 
gymnasieskolor tillhörande huvudman 
Storsjögymnasiet 
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasie-

särskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund, och be-

slutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner har elever. 

Beslutet gäller för samtliga befintliga elever från förbundet hos huvudmannen 

under aktuell tidsperiod.  

 

Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010: 800), 

16 kap. 52-55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap. Beslutet 

får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2016-12-02. 

Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 2016-12-02. 

Direktionens beslut 
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Storsjögym-

nasiet lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017. 

 

2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet 

elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 septem-

ber gäller även perioden juli-augusti.  

 

3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående sko-

lan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. 

Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma förfarande 

gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning. 
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4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs 

en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid. 

--- 
Bilaga till protokollet: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 

2016-12-02. 

 

 

Utdrag till Storsjögymnasiet, Kyrkogatan 3, 852 31 Sundsvall 

 

Tjänstemannaförslaget, Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017 

samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.  

Ett övergripande tjänstemannaförslag skickas till handläggare av interkom-

munal ersättning, ekonomichef och verksamhetsplanerare i Jämtlands Gym-

nasieförbund. 
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Dnr 140-2016 

§ 47 Bidrag till fristående skolor 2016, för fristående 
gymnasieskolor tillhörande huvudman Östersunds 
Gymnasieskola AB 
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasie-

särskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund, och be-

slutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner har elever. 

Beslutet gäller för samtliga befintliga elever från förbundet hos huvudmannen 

under aktuell tidsperiod.  

 

Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010: 800), 

16 kap. 52-55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap. Beslutet 

får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2016-12-02. 

Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 2016-12-02. 

Direktionens beslut 
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Östersunds 

Gymnasieskola AB lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående hu-

vudmän 2017. 

 

2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet 

elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 septem-

ber gäller även perioden juli-augusti.  

 

3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående sko-

lan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. 

Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma förfarande 

gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning. 
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4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs 

en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid. 

--- 
Bilaga till protokollet: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 

2016-12-02. 

 

Utdrag till Östersunds Gymnasieskola AB, Kyrkgatan 47, 831 34 Östersund. 

Tjänstemannaförslaget, Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017 

samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.  

Ett övergripande tjänstemannaförslag skickas till handläggare av interkom-

munal ersättning, ekonomichef och verksamhetsplanerare i Jämtlands Gym-

nasieförbund 
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Dnr 138-2016 

 

§ 48 Bidrag till fristående skolor 2016, för fristående 
gymnasieskolor tillhörande huvudman Dille Gård 
Naturbruksgymnasium 
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasie-

särskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund, och be-

slutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner har elever. 

Beslutet gäller för samtliga befintliga elever från förbundet hos huvudmannen 

under aktuell tidsperiod.  

 

Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010: 800), 

16 kap. 52-55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap. Beslutet 

får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2016-12-02. 

Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 2016-12-02. 

Direktionens beslut 
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Dille Gård 

Naturbruksgymnasium lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående 

huvudmän 2017. 

 

2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet 

elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 septem-

ber gäller även perioden juli-augusti.  

 

3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående sko-

lan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. 

Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma förfarande 

gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning. 
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4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs 

en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid. 

--- 
Bilaga till protokollet: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 

2016-12-02. 

 

 

Utdrag till Dille Gård Naturbruksgymnasium, Dille 256, 836 95 Ås. 

 

Tjänstemannaförslaget, Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017 

samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.  

Ett övergripande tjänstemannaförslag skickas till handläggare av interkom-

munal ersättning, ekonomichef och verksamhetsplanerare i Jämtlands Gym-

nasieförbund. 
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Dnr 141-2016 

 

§ 49 Bidrag till fristående skolor 2016, för fristående 
gymnasieskolor tillhörande huvudman Fjällbyns 
Gymnasieskola  
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasie-

särskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund, och be-

slutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner har elever. 

Beslutet gäller för samtliga befintliga elever från förbundet hos huvudmannen 

under aktuell tidsperiod.  

 

Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010: 800), 

16 kap. 52-55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap. Beslutet 

får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2016-12-02. 

Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 2016-12-02. 

Direktionens beslut 
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Fjällbyns 

Gymnasieskola lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvud-

män 2017. 

 

2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet 

elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 septem-

ber gäller även perioden juli-augusti.  

 

3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående sko-

lan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. 

Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma förfarande 

gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning. 
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4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs 

en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid. 

--- 
Bilaga till protokollet: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 

2016-12-02. 

 

 

Utdrag till Fjällbyns Gymnasieskola, Box 48, 840 95 Funäsdalen. 

 

Tjänstemannaförslaget, Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017 

samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.  

Ett övergripande tjänstemannaförslag skickas till handläggare av interkom-

munal ersättning, ekonomichef och verksamhetsplanerare i Jämtlands Gym-

nasieförbund. 
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Dnr 142-2016 

 

§ 50 Bidrag till fristående skolor 2016, för fristående 
gymnasieskolor tillhörande huvudman 
Rymdgymnasiet Kiruna 
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasie-

särskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund, och be-

slutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner har elever. 

Beslutet gäller för samtliga befintliga elever från förbundet hos huvudmannen 

under aktuell tidsperiod.  

 

Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010: 800), 

16 kap. 52-55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap. Beslutet 

får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2016-12-02. 

Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 2016-12-02. 

Direktionens beslut 
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Rymdgymna-

siet Kiruna lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän 

2017. 

 

2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet 

elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 septem-

ber gäller även perioden juli-augusti.  

 

3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående sko-

lan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. 

Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma förfarande 

gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning. 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 20 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

 

4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs 

en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid. 

--- 
Bilaga till protokollet: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 

2016-12-02. 

 

 

Utdrag till Rymdgymnasiet Kiruna, Campingvägen 3, 981 35 Kiruna. 

Tjänstemannaförslaget, Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017 

samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.  

Ett övergripande tjänstemannaförslag skickas till handläggare av interkom-

munal ersättning, ekonomichef och verksamhetsplanerare i Jämtlands Gym-

nasieförbund. 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 21 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

Dnr 143-2016 

 

§ 51 Bidrag till fristående skolor 2016, för fristående 
gymnasieskolor tillhörande huvudman Hampnäs 
gymnasium, Impius vård och utbildning 
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasie-

särskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund, och be-

slutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner har elever. 

Beslutet gäller för samtliga befintliga elever från förbundet hos huvudmannen 

under aktuell tidsperiod.  

 

Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010: 800), 

16 kap. 52-55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap. Beslutet 

får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2016-12-02. 

Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 2016-12-02. 

Direktionens beslut 
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Hampnäs 

gymnasium, Impius vård och utbildning lämnas enligt bilagan Prislista för bi-

drag till fristående huvudmän 2017. 

 

2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet 

elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 septem-

ber gäller även perioden juli-augusti.  

 

3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående sko-

lan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. 

Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma förfarande 

gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning. 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 22 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

 

4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs 

en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid. 

--- 
Bilaga till protokollet: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 

2016-12-02. 

 

 

Utdrag till Hampnäs gymnasium, Impius vård och utbildning, Landskrona-

vägen 1, 252 32 Helsingborg. 

 

Tjänstemannaförslaget, Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017 

samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.  

Ett övergripande tjänstemannaförslag skickas till handläggare av interkom-

munal ersättning, ekonomichef och verksamhetsplanerare i Jämtlands Gym-

nasieförbund. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 23 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

Dnr 144-2016 

 

§ 52 Bidrag till fristående skolor 2016, för fristående 
gymnasieskolor tillhörande huvudman Kulturama 
Fria Gymnasium, Medborgarskola 
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasie-

särskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund, och be-

slutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner har elever. 

Beslutet gäller för samtliga befintliga elever från förbundet hos huvudmannen 

under aktuell tidsperiod.  

 

Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010: 800), 

16 kap. 52-55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap. Beslutet 

får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2016-12-02. 

Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 2016-12-02. 

Direktionens beslut 
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Kulturama 

Fria Gymnasium, Medborgarskola lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till 

fristående huvudmän 2017. 

 

2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet 

elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 septem-

ber gäller även perioden juli-augusti.  

 

3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående sko-

lan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. 

Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma förfarande 

gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning. 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 24 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

 

4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs 

en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid. 

--- 
Bilaga till protokollet: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 

2016-12-02. 

 

 

Utdrag till Kulturama Fria Gymnasium, Medborgarskola, Box 19193, 104 32 

Stockholm. 

Tjänstemannaförslaget, Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017 

samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.  

Ett övergripande tjänstemannaförslag skickas till handläggare av interkom-

munal ersättning, ekonomichef och verksamhetsplanerare i Jämtlands Gym-

nasieförbund. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 25 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

Dnr 145-2016 

 

§ 53 Bidrag till fristående skolor 2016, för fristående 
gymnasieskolor tillhörande huvudman 
Lärlingsgymnasiet i Håby 
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasie-

särskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund, och be-

slutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner har elever. 

Beslutet gäller för samtliga befintliga elever från förbundet hos huvudmannen 

under aktuell tidsperiod.  

 

Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010: 800), 

16 kap. 52-55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap. Beslutet 

får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2016-12-02. 

Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 2016-12-02. 

Direktionens beslut 
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Lärlingsgym-

nasiet i Håby lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän 

2017. 

 

2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet 

elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 septem-

ber gäller även perioden juli-augusti.  

 

3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående sko-

lan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. 

Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma förfarande 

gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning. 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 26 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

 

4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs 

en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid. 

--- 
Bilaga till protokollet: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 

2016-12-02. 

 

 

Utdrag till Lärlingsgymnasiet i Håby, Lerbergsvägen 2, 455 91 Munkedal. 

Tjänstemannaförslaget, Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017 

samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.  

Ett övergripande tjänstemannaförslag skickas till handläggare av interkom-

munal ersättning, ekonomichef och verksamhetsplanerare i Jämtlands Gym-

nasieförbund. 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 27 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

Dnr 146-2016 

 

§ 54 Bidrag till fristående skolor 2016, för fristående 
gymnasieskolor tillhörande huvudman NTI 
Gymnasiet 
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasie-

särskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund, och be-

slutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner har elever. 

Beslutet gäller för samtliga befintliga elever från förbundet hos huvudmannen 

under aktuell tidsperiod.  

 

Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010: 800), 

16 kap. 52-55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap. Beslutet 

får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2016-12-02. 

Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 2016-12-02. 

Direktionens beslut 
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman NTI Gymna-

siet lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017. 

 

2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet 

elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 septem-

ber gäller även perioden juli-augusti.  

 

3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående sko-

lan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. 

Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma förfarande 

gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 28 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs 

en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid. 

--- 
Bilaga till protokollet: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 

2016-12-02. 

 

 

Utdrag till NTI Gymnasiet, Kyrkogatan 21, 852 32 Sundsvall. 

 

Tjänstemannaförslaget, Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017 

samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.  

Ett övergripande tjänstemannaförslag skickas till handläggare av interkom-

munal ersättning, ekonomichef och verksamhetsplanerare i Jämtlands Gym-

nasieförbund. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 29 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

Dnr 147-2016 

 

§ 55 Bidrag till fristående skolor 2016, för fristående 
gymnasieskolor tillhörande huvudman Nytorps 
Hästgymnasium 
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasie-

särskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund, och be-

slutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner har elever. 

Beslutet gäller för samtliga befintliga elever från förbundet hos huvudmannen 

under aktuell tidsperiod.  

 

Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010: 800), 

16 kap. 52-55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap. Beslutet 

får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2016-12-02. 

Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 2016-12-02. 

Direktionens beslut 
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Nytorps Häs-

rgymnasium lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän 

2017. 

 

2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet 

elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 septem-

ber gäller även perioden juli-augusti.  

 

3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående sko-

lan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. 

Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma förfarande 

gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning. 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 30 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

 

4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs 

en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid. 

--- 
Bilaga till protokollet: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 

2016-12-02. 

 

 

Utdrag till Nytorps Hästgymnasium, Kyrkbyn 4573, 820 10 Arbrå. 

Tjänstemannaförslaget, Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017 

samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.  

Ett övergripande tjänstemannaförslag skickas till handläggare av interkom-

munal ersättning, ekonomichef och verksamhetsplanerare i Jämtlands Gym-

nasieförbund. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 31 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

Dnr 148-2016 

 

§ 56 Bidrag till fristående skolor 2016, för fristående 
gymnasieskolor tillhörande huvudman 
Realgymnasiet i Sundsvall 
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasie-

särskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund, och be-

slutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner har elever. 

Beslutet gäller för samtliga befintliga elever från förbundet hos huvudmannen 

under aktuell tidsperiod.  

 

Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010: 800), 

16 kap. 52-55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap. Beslutet 

får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2016-12-02. 

Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 2016-12-02. 

Direktionens beslut 
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Realgymnasiet 

i Sundsvall lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän 

2017. 

 

2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet 

elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 septem-

ber gäller även perioden juli-augusti.  

 

3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående sko-

lan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. 

Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma förfarande 

gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning. 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 32 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

 

4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs 

en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid. 

--- 
Bilaga till protokollet: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 

2016-12-02. 

 

 

Utdrag till Realgymnasiet i Sundsvall, Varvsgränd 8, 852 32 Sundsvall. 

Tjänstemannaförslaget, Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017 

samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.  

Ett övergripande tjänstemannaförslag skickas till handläggare av interkom-

munal ersättning, ekonomichef och verksamhetsplanerare i Jämtlands Gym-

nasieförbund. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 33 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

Dnr 149-2016 

 

§ 57 Bidrag till fristående skolor 2016, för fristående 
gymnasieskolor tillhörande huvudman 
Stockholms Estetiska Gymnasium 
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasie-

särskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund, och be-

slutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner har elever. 

Beslutet gäller för samtliga befintliga elever från förbundet hos huvudmannen 

under aktuell tidsperiod.  

 

Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010: 800), 

16 kap. 52-55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap. Beslutet 

får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2016-12-02. 

Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 2016-12-02. 

Direktionens beslut 
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Stockholms 

Estetiska Gymnasium lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående 

huvudmän 2017. 

 

2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet 

elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 septem-

ber gäller även perioden juli-augusti.  

 

3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående sko-

lan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. 

Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma förfarande 

gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning. 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 34 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

 

4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs 

en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid. 

--- 
Bilaga till protokollet: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 

2016-12-02. 

 

 

Utdrag till Stockholms Estetiska Gymnasium, Trekantsvägen 3, 117 43 

Stockholm. 

Tjänstemannaförslaget, Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017 

samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.  

Ett övergripande tjänstemannaförslag skickas till handläggare av interkom-

munal ersättning, ekonomichef och verksamhetsplanerare i Jämtlands Gym-

nasieförbund. 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 35 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

Dnr 150-2016 

 

§ 58 Bidrag till fristående skolor 2016, för fristående 
gymnasieskolor tillhörande huvudman 
Segragymnasiet 
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasie-

särskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund, och be-

slutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner har elever. 

Beslutet gäller för samtliga befintliga elever från förbundet hos huvudmannen 

under aktuell tidsperiod.  

 

Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010: 800), 

16 kap. 52-55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap. Beslutet 

får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2016-12-02. 

Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 2016-12-02. 

Direktionens beslut 
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Segragymna-

siet lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017. 

 

2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet 

elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 septem-

ber gäller även perioden juli-augusti.  

 

3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående sko-

lan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. 

Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma förfarande 

gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 36 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs 

en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid. 

--- 
Bilaga till protokollet: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 

2016-12-02. 

 

 

Utdrag till Segragymnasiet, Kunskapsgatan 3, 264 71 Östra Ljungby. 

Tjänstemannaförslaget, Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017 

samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.  

Ett övergripande tjänstemannaförslag skickas till handläggare av interkom-

munal ersättning, ekonomichef och verksamhetsplanerare i Jämtlands Gym-

nasieförbund. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 37 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

Dnr 151-2016 

 

§ 59 Bidrag till fristående skolor 2016, för fristående 
gymnasieskolor tillhörande huvudman Sigtuna 
Humanistiska Läroverk 
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasie-

särskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund, och be-

slutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner har elever. 

Beslutet gäller för samtliga befintliga elever från förbundet hos huvudmannen 

under aktuell tidsperiod.  

 

Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010: 800), 

16 kap. 52-55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap. Beslutet 

får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2016-12-02. 

Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 2016-12-02. 

Direktionens beslut 
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Sigtuna Hu-

manistiska Läroverk lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående hu-

vudmän 2017. 

 

2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet 

elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 septem-

ber gäller även perioden juli-augusti.  

 

3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående sko-

lan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. 

Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma förfarande 

gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning. 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 38 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

 

4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs 

en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid. 

--- 
Bilaga till protokollet: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 

2016-12-02. 

 

 

Utdrag till Sigtuna Humanistiska Läroverk, Box 508, 193 28 Sigtuna. 

Tjänstemannaförslaget, Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017 

samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.  

Ett övergripande tjänstemannaförslag skickas till handläggare av interkom-

munal ersättning, ekonomichef och verksamhetsplanerare i Jämtlands Gym-

nasieförbund. 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 39 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

Dnr 152-2016 

 

§ 60 Bidrag till fristående skolor 2016, för fristående 
gymnasieskolor tillhörande huvudman 
Sjömansskolan Stockholm AB 
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasie-

särskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund, och be-

slutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner har elever. 

Beslutet gäller för samtliga befintliga elever från förbundet hos huvudmannen 

under aktuell tidsperiod.  

 

Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010: 800), 

16 kap. 52-55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap. Beslutet 

får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2016-12-02. 

Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 2016-12-02. 

Direktionens beslut 
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Sjömanssko-

lan Stockholm AB lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående hu-

vudmän 2017. 

 

2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet 

elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 septem-

ber gäller även perioden juli-augusti.  

 

3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående sko-

lan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. 

Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma förfarande 

gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning. 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 40 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

 

4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs 

en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid. 

--- 
Bilaga till protokollet: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 

2016-12-02. 

 

 

Utdrag till Sjömansskolan Stockholm AB, Box 9034, 102 71 Stockholm. 

Tjänstemannaförslaget, Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017 

samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.  

Ett övergripande tjänstemannaförslag skickas till handläggare av interkom-

munal ersättning, ekonomichef och verksamhetsplanerare i Jämtlands Gym-

nasieförbund. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 41 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

Dnr 153-2016 

 

§ 61 Bidrag till fristående skolor 2016, för fristående 
gymnasieskolor tillhörande huvudman 
Strömsholms Ridsportgymnasium 
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasie-

särskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund, och be-

slutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner har elever. 

Beslutet gäller för samtliga befintliga elever från förbundet hos huvudmannen 

under aktuell tidsperiod.  

 

Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010: 800), 

16 kap. 52-55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap. Beslutet 

får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2016-12-02. 

Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 2016-12-02. 

Direktionens beslut 
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Strömsholms 

Ridsportgymnasium lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående hu-

vudmän 2017. 

 

2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet 

elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 septem-

ber gäller även perioden juli-augusti.  

 

3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående sko-

lan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. 

Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma förfarande 

gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning. 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 42 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

 

4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs 

en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid. 

--- 
Bilaga till protokollet: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 

2016-12-02. 

 

 

Utdrag till Strömsholms Ridsportgymnasium, Stallbacken 6, 734 94 Ströms-

holm. 

Tjänstemannaförslaget, Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017 

samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.  

Ett övergripande tjänstemannaförslag skickas till handläggare av interkom-

munal ersättning, ekonomichef och verksamhetsplanerare i Jämtlands Gym-

nasieförbund. 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 43 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

Dnr 154-2016 

 

§ 62 Bidrag till fristående skolor 2017, för fristående 
gymnasieskolor tillhörande huvudman Thoren 
Business School Gävle 
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasie-

särskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund, och be-

slutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner har elever. 

Beslutet gäller för samtliga befintliga elever från förbundet hos huvudmannen 

under aktuell tidsperiod.  

 

Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010: 800), 

16 kap. 52-55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap. Beslutet 

får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2016-12-02. 

Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 2016-12-02. 

Direktionens beslut 
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Thoren Busi-

ness School Gävle lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående hu-

vudmän 2017. 

 

2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet 

elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 septem-

ber gäller även perioden juli-augusti.  

 

3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående sko-

lan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. 

Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma förfarande 

gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning. 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 44 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

 

4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs 

en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid. 

--- 
Bilaga till protokollet: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 

2016-12-02. 

 

 

Utdrag till Thoren Business School Gävle, Holmparken 1, 803 10 Gävle. 

Tjänstemannaförslaget, Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017 

samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.  

Ett övergripande tjänstemannaförslag skickas till handläggare av interkom-

munal ersättning, ekonomichef och verksamhetsplanerare i Jämtlands Gym-

nasieförbund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 45 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

           Dnr 155-2016 

§ 63 Bidrag till fristående skolor 2017, för fristående 
gymnasieskolor tillhörande huvudman 
Thorengruppen Umeå 
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasie-

särskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund, och be-

slutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner har elever. 

Beslutet gäller för samtliga befintliga elever från förbundet hos huvudmannen 

under aktuell tidsperiod.  

 

Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010: 800), 

16 kap. 52-55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap. Beslutet 

får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2016-12-02. 

Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 2016-12-02. 

Direktionens beslut 
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Thorengrup-

pen Umeå lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän 

2017. 

 

2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet 

elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 septem-

ber gäller även perioden juli-augusti.  

 

3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående sko-

lan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. 

Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma förfarande 

gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 46 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs 

en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid. 

--- 
Bilaga till protokollet: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 

2016-12-02. 

 

 

Utdrag till Thorengruppen Umeå, V:a Norrlandsgatan 29, 903 29 Umeå. 

Tjänstemannaförslaget, Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017 

samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.  

Ett övergripande tjänstemannaförslag skickas till handläggare av interkom-

munal ersättning, ekonomichef och verksamhetsplanerare i Jämtlands Gym-

nasieförbund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 47 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

                    Dnr 156-2016 

§ 64             Bidrag till fristående skolor 2017, för fristående 
gymnasieskolor tillhörande huvudman Västerås 
Ridgymnasium Handelsbolag 
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasie-

särskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund, och be-

slutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner har elever. 

Beslutet gäller för samtliga befintliga elever från förbundet hos huvudmannen 

under aktuell tidsperiod.  

 

Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010: 800), 

16 kap. 52-55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap. Beslutet 

får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2016-12-02. 

Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 2016-12-02. 

Direktionens beslut 
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Västerås 

Ridgymnasium Handelsbolag lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fri-

stående huvudmän 2017. 

 

2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet 

elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 septem-

ber gäller även perioden juli-augusti.  

 

3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående sko-

lan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. 

Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma förfarande 

gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 48 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs 

en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid. 

--- 
Bilaga till protokollet: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017, 

2016-12-02. 

 

 

Utdrag till Västerås Ridgymnasium Handelsbolag, Aberga Gård, 725 95 Väs-

terås. 

Tjänstemannaförslaget, Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2017 

samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.  

Ett övergripande tjänstemannaförslag skickas till handläggare av interkom-

munal ersättning, ekonomichef och verksamhetsplanerare i Jämtlands Gym-

nasieförbund. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 49 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

                   Dnr 127-2016 

§ 65           Profilgaranti för Skogsinriktningen på 
Naturbruksprogrammet inom Jämtlands 
Gymnasium. 
 

Elever som söker till inriktningen Skog på Naturbruksprogrammet antas till 

någon av profilerna Skotarförare med jakt och viltvård; Skogs- och miljövår-

dare; Skogsmaskinförare, eller till den särskilda varianten Renskö-

tare/Skogsvårdare. 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2016-12-06 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att antagning till inriktningen Naturbruksprogrammet-

Skog på Torsta, sker direkt till någon av profilerna Skotarförare med jakt och 

viltvård; Skogs- och miljövårdare; Skogsmaskinförare, där dessa profiler utgör 

varsin kvotgrupp. 

--- 

 

 

Utdrag till antagningshandläggare för Jämtlands Gymnasieförbund. 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 50 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 

 

 

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

                   Dnr 131-2016 

§ 66           Svar på revisionsrapport om granskning av rutiner 
för ansökan om ersättning från Migrationsverket  
Revisorerna har genom Deliotte genomfört en granskning av förbundets ruti-

ner för så kallat återsök av medel från Migrationsverket. Revisorerna bedömer 

att förbundet i huvudsak har tillfredsställande rutiner för ansökan om ersätt-

ning, men att rutinerna kan förbättras liksom dokumentationen.  Direktionen 

lämnar ett svar på rekommendationerna och vilka åtgärder som ska vidtas 

med anledning av granskningen. 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2016-12-08 

Svar på revisionsrapport: Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrat-
ionsverket 
2016-12-08 

Revisionsrapport – Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Mi-

grationsverket årsredovisning, 2016- 

Direktionens beslut 
Svar på revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning 

från Migrationsverket fastställs enligt förslag daterat den 8 december 2016. 

 --- 

 

Utdrag till revisorerna i Jämtlands gymnasieförbund, förbundets ekonomer 

och rektorer för Språkintroduktion. 

 

Bilaga till protokollet: Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från 

Migrationsverket, 2016-10-16 

 

Svar på revisionsrapport: Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrat-
ionsverket, 2016-12-16 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 51 
 
 
 
Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
2016-12-16 
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            Dnr 130-2016 

§ 67           Utvidgning av Jämtlands Gymnasieförbund 
genom inträde av Åre kommun 

Utvidgning av Jämtlands Gymnasieförbund genom inträde av Åre kommun 
Åre kommun har ansökt om medlemskap i Jämtlands Gymnasieförbund. Enligt 
gällande konsortialavtal har medlemmarna tidigare uttalat sig principiellt positiva 
till en utökning av förbundet med de kommuner i länet som vid bildandet valde 
att stå utanför.  
 
En förutsättning för utvidgningen är att samtliga medlemmar är överens om vill-
koren för Åre kommuns inträde och nödvändiga förändringar av förbundsord-
ning och konsortialavtal. Förslag till nytt konsortialavtal mellan den nya med-
lemskretsen samt reviderad förbundsordning har utarbetats och godkänts vid 
ägarsamråd den 15 november 2016.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2016-12-02 
Överlåtelseavtal, utkast daterat den 1 december 2016 
Nytt konsortialavtal reviderat den 16 november 2016  
Ny förbundsordning, reviderad den 11 november 2016  

Direktionens beslut 
1. Jämtlands Gymnasieförbund fattar beslut om att ingå överlåtelseavtal med 
Åre kommun i allt väsentligt i enlighet med utkast daterat den 1 december 
2016 varvid det särskilt noteras att avtalet skall innehålla följande huvudsakliga 
villkor: (i) köpeskillingen för verksamheten ska uppgå till inventariernas bok-
förda värden per tillträdesdagen med avdrag för upplupen semesterlöneskuld 
avseende övertagen personal och med tillägg för Åre kommuns andel av för-
bundets egna kapital; och (ii) alla kostnader och intäkter som är kopplade till 
den överlåtna verksamheten på helårsbasis 2017 ska bokföras i särskild ordning 
och redovisas, varvid en avräkning ska ske per den 31 december 2017 där even-
tuellt över- eller underskott belastas alternativt ska tillkomma Åre kommun. 
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2. Jämtlands Gymnasieförbund uppdrar åt Anton Waara att slutförhandla och 
underteckna överlåtelseavtalet.  

 
 

3. Beslutet 1 enligt ovan gäller under förutsättning att Åre kommun och nu-
varande medlemskommuner i Jämtlands Gymnasieförbund fattar beslut med 
samstämmigt innehåll om att ingå nytt konsortialavtal och anta ny förbunds-
ordning. 
--- 
 
 
Utdrag till medlemskommuner, revisorer, områdeschefer och rektorer. 
 
Bilaga till protokollet: Konsortialavtal, 2016-11-16 
 
Avtal om verksamhetsöverlåtelse, 2016-12-01 

 
Förbundsordning, 2016-11-11 
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Dnr 1-2016 

 

§ 68 Meddelanden 2016 
 

 

Förbundskansli 

- Avtal mellan Jämtlands gymnasieförbund och Swecon Anläggningsma-

skiner angående en Volvo L60H, 2016-08-19 

(Dnr 113-2016) 

- Avtal mellan Jämtlands gymnasieförbund och Älggårdsberget AB angå-

ende hyra och uppsägning av skollokaler, 2016-10-21. (Dnr 114-2016) 

- Skolhuvudmannens lägesbedömning av utbildningsverksamheten inför 

verksamhetsplan och budget 2017/2018, 2016-12-05. (Dnr 122-2016) 

 

Skolverket 

- Beslutsmeddelande statsbidrag för lärarlyftet II HT 2016, 2016-11-25. 

(Dnr 124-2016) 

- Beslutsmeddelande statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning för hösten 

2016, 2016-11-29. (Dnr 125-2016) 

- Beslutsmeddelande statsbidrag för kostnader för samordnare av frågor 

som rör utveckling av verksamhet för nyanlända elever för höstterminen 

2016, 2016-11-01. (Dnr 112-2016) 

 

Skolinspektionen 

- Anmälan om tillgång till datorer för elever vid Jämtlands gymnasieför-

bund,  

2016-11-21. (Dnr 110-2016) 

- Anmälan om skolsituation för en gymnasieelev vid Wången AB i Kro-

koms  

kommun, 2016-11-03. (Dnr 111-2016) 

Skolinspektionen granskar yrkesutbildningarnas ändamålsenlighet, 2016-

11-25. (Dnr 121-2016) 
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Specialpedagogiska Skolmyndigheten 

- Upprättelse om preliminär fördelning av statsbidrag till särskilda insatser 

på  

skolområdet, 2016-11-11. (Dnr 119-2016) 

 

Östersunds kommun 

- Protokollsutdrag, val av ledamot i Jämtlands gymnasieförbund i Carina 

Asplunds, C, ställe. 2016-10-27. (Dnr 120-2016) 

 

--- 

Utdrag till förbundssekreterare 
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Dnr 2-2016 

§ 69 Delegationsbeslut 2016 
 

Publiceras ej 
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Dnr 3-2016 

 

§ 70 Information/Överläggning 2016 

 Profilgaranti på NB skog 

  Elevplatspriser 2017 

  Verksamhetsplan 2017/2018 och budget 2017 

  Svar på revisionsrapport om återsök av medel från Migrationsverket 

  Utvidgning av Jämtlands gymnasieförbund 

  Information från Torsta AB 

  Kompetens 2020 

 

--- 

 

 Utdrag till förbundssekreterare 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


