
Innehållsförteckning

JGY, 2017-12-15 09:00, Föredragningslista 1

§ -2 Omröstningar ...............................................................................................................................................  1

§ 1 Verksamhetsplan 2018/2019 och budget 2018 med flerårsplan ................................................................... 3

§ 2 Bidrag till fristående skolor 2018, för fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Friskola
X .....................................................................................................................................................................  7

§ 3 Prislista för interkommunal ersättning 2018 ...............................................................................................  10

§ 4 Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service ..........................................................................  12

§ 5 Ansökan om riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar ............................... 15



 
 

  OMRÖSTNINGAR 

LEDAMÖTER 
Från/ 

Närv 

 

 

§ 

 

 

 

 

 

§ 

 

 

 

 

 

§ 

 

  JA NEJ JA NEJ JA NEJ 

Anton Waara (S) ordförande 

 

 

 

      

Karin Wallén (C), 1:e vice ordförande 

 

 

 

      

Andreas Sihvonen (S), 2:e vice ordförande  

 

      

Jörgen Persson (S)  

 

      

Marie Olofsson (S)  

 

      

Nisse Sandqvist (V)  

 

 

 

      

Joel Nordkvist (M)  

 

      

Patrik Andersson (C)  

 

      

Cathrine Blomqvist (S)  

 

      

Maria Jacobsson (S) 

 

 

 

      

Jenny Palmquist (S) 

 

 

 

      

Elisabeth Björklund (A)  

 

      

§ -2, JGY 2017-12-15 09:00 Sida 1



 
Daniel Danielsson (C)  

 

      

Alexandra Karlsson (S) ersättare  

 

      

Jannike Hillding (M) ersättare  

 

      

Anders Lundqvist (V) ersättare        

Tomas Frank (S) ersättare        

Thomas Dahlberg (MP) ersättare  

 

      

Lars Carlsson (M) ersättare        

Eva Jönsson (L) ersättare        

Veronica Vermum (L) ersättare        

Niklas Rhodin (S) ersättare        

Annika Näsström (C) ersättare        

Katarina Sahlin (S) ersättare        

Emma Nordin (M) ersättare        

Can Savran (C) ersättare        

 

§ -2, JGY 2017-12-15 09:00 Sida 2



 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG  1 
 

 
2017-12-06 

 
Dnr 150-2017 

 

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

Mikael Cederberg 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Verksamhetsplan 2018/2019 och budget 2018 med 
flerårsplan 
Jämtlands Gymnasieförbund fastställer årligen en verksamhetsplan och budget med 

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

marnas intressen. Dokumentet ska även styra och stödja verksamhetsutveckling och 

kvalitetsarbete, samt vara vägledande för andra övergripande riktlinjer. 

 

I budgeten för 2018 prioriteras ett antal insatser för att öka verksamhetens måluppfyl-

lelse. Medlemskommunernas totala gymnasiekostnad prognostiseras till 408,6 mkr. 

Intäkter från externa kommuner beräknas uppgå till 95,0 mkr och ersättningar från 

Migrationsverket till 26,4 mkr. Investeringsramen är 13,5 mkr. 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2017-12-06. 

Verksamhetsplan 2018/2019 och budget 2018 med flerårsplan 2017-12-06 

Förslag till beslut 
Direktionen fastställer Verksamhetsplan 2018/2019 och budget 2018 med flerårsplan, daterad 

den 6 december 2017. 

Bakgrund 
Jämtlands Gymnasieförbund fastställer årligen en verksamhetsplan och budget med 

syfte att styra förbundets verksamhet i enlighet med nationella styrdokument, samt i 

medlemmarnas intressen. Dokumentet ska även styra och stödja verksamhetsutveckl-

ing och kvalitetsarbete, samt vara vägledande för andra förbundsövergripande riktlin-

jer.  

 

Den nationella reformtakten har minskat något under senare år, men under hösten 

2017 har regering lagt förslag om förändringar i gymnasieskolan, bland annat vad gäl-
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ler introduktionsprogrammen samt högskolebehörighet på yrkesprogrammen. Bidra-

gen till den kommunala vuxenutbildningen förstärks från 2018, bland annat genom 

mer pengar till yrkesvux och ett nytt statligt stöd till Lärcentrum.  

 

Förbundet behåller den målstruktur för utbildningsverksamheten som infördes föregå-

ende år för att kunna jämföra måluppfyllelsen. Förbundets mål är kopplade till läro-

planerna. De förbundsövergripande målen ligger till grund för rektors kvalitetsarbete. 

Användningen av skolinspektionens enkät för att mäta elevernas uppfattning om verk-

samheten har fallit väl ut och ska därmed fortsätta.  

 

Utifrån ägardirektiven inför förbundet nya mål som handlar om att minska den fossila 

energiförbrukningen och att öka övergången till högre studier. 

 

Efter flera år av nedgång är nu länet inne i en period där antalet elever i gymnasieålder 

ökar, främst i Krokom och Östersund. I de mindre kommunerna syns ingen stadig 

ökning. Inom 2-4 år bedöms förbundet behöva lokaler som motsvarar 400 fler elever i 

centrala Östersund för att möta elevutvecklingen. Kommande pensionsavgångar och 

fler elever betyder att förbundet står inför ett omfattande rekryteringsbehov under åt-

minstone de kommande fem åren. 

 

Rektorernas resursbehov har sammanställts och analyserats utifrån programmens 

måluppfyllelse, olika ekonomiska och personella nyckeltal, lokala förutsättningar, nat-

ionella jämförelser med mera. Inom gymnasiesärskolan görs en motsvarande bedöm-

ning som baseras på rektors analys och behovsbedömning. Förbundets uppdrag och 

budget för vuxenutbildningen regleras i samverkansavtal med kommunerna.  

 

I budgeten gör förbundet särskilda satsningar på trygghet och säkerhet i förbundets 

skolor. Vidare anvisas medel till kompetensutveckling och elevdemokratiska insatser, 

samt en förstärkning av dagersättningen när elever på yrkesprogram har arbetsplatsför-

lagt lärande.  

 

På gymnasieprogrammen görs satsningar på dubbelbemanning, nya former för elevhäl-

soinsatser samt yrkesintroduktion för att öka genomströmningen med fler elever som 

tar gymnasieexamen och/eller blir anställningsbara. Allt fler elever som inte har 

JGY: 150/2017§ 1, JGY 2017-12-15 09:00 Sida 4



 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG  3 
 

 
2017-12-06 

 
Dnr 150-2017 

 

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

svenska som medermål innebär också att resurserna till stöd och studiehandledning 

samt komplettering av grundskoleämnen behöver ökas.  

 

Från och med 2018 kommer förbundet att ingå i en statlig satsning för att utveckla 

undervisningen för nyanlända. Förbundets försöksverksamhet med att sammankoppla 

undervisning på Språkintroduktion med yrkeskurser på nationella program ska utökas 

till att omfatta fler elever och fler nationella program.  

 

För 2018 åläggs förbundet en effektivisering på 1,0 %, vilket innebär att elevplatspri-

serna i genomsnitt får räknas upp med högst 1,4 %. Denna reglering omfattar inte 

verksamheten i Åre kommun under ett övergångsår 2018. För gymnasieprogrammen i 

Åre kommun gäller att elevplatspriserna för 2018 ska anpassas till en beräknad själv-

kostnad. 

 

Medlemskommunernas totala gymnasiekostnad, elevplatser och övriga kostnader som 

inackorderingstillägg med mera, beräknas till 408,6 mkr. Då har ersättningar från Mi-

grationsverket räknats bort med totalt 26,4 mkr.   

 

Antalet elever i egna skolor ökar och kostnaden beräknas till 352,1 mkr, varav gymna-

siesärskolan 17,9 mkr. Det är en ökning med 60,4 mkr i förhållande till föregående år, 

Åre som tillkom under 2017, står för 47,7 mkr av ökningen medan övriga medlems-

kommuner ökat med 12,7 mkr. För Bräcke och Ragunda minskar kostnaden med 0,5 

respektive 0,8 mkr. För Krokom ökar kostnaden med 5,2 mkr och för Östersund med 

8,9 mkr. 

 

Utöver de intäkter som genereras via medlemskommunerna erhåller förbundet intäk-

ter från externa kommuner vars elever går i förbundets skolor. För 2018 beräknas 

dessa intäkter till 95 mkr, en något högre summa än för 2017. 

 

Medlemskommunernas kostnad för elever i friskolor ökar med 3,4 mkr. Kostnaden för 

elever i andra kommuner minskar med 0,7 mkr.  

 

För 2018 sätts investeringsramen till 13,5 mkr, fördelat på 8,0 mkr för investering i 

datautrustning (3 års avskrivning), 3,0 mkr för undervisningsinventarier (5 års av-

skrivning) och 2,5 mkr i fastighetsinventarier (10 års avskrivning).   
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FÖRBUNDSKANSLIET 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

  Kirsten Johnsson  

  Ekonomichef 
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 Göran Larsson 

 

Bidrag till fristående skolor 2018, för fristående 
gymnasieskolor tillhörande huvudman Friskola X 
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund, och beslutar om bidrag 

till de fristående huvudmän där dessa kommuner har elever. Beslutet gäller för samt-

liga befintliga elever från förbundet som studerar 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 2017-12-01. 

Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2018, 2017-12-01. 

Förslag till beslut 
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Friskola X lämnas en-

ligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2018. 

 

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

program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även peri-

oden juli-augusti.  

 

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

söka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt av-

tal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma förfarande gäller för elever med rätt 

till modersmålsundervisning. 

 

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

skild förhandling om avdrag för skolmåltid. 
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Bakgrund 
Här I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas bidrag till 

fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens budget för det kommande 

budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett eventuellt tilläggsbelopp.  

 

Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar en full-

ständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma 

grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till utbildning i den egna 

skolan, om elevens hemkommun själv erbjuder utbildningen (i egen regi eller i sam-

verkan). Som samverkan räknas inte de fall då en elev går i en annan kommuns gym-

nasieskola genom så kallat frisök (andrahandsmottagning). 

 

I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas 

bidrag enligt riksprislistan. 

 

Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i bidrags-

hänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag för en fristående 

huvudman.  

 

För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska elevens hem-

kommun betala det belopp som överenskommits med skolan. 

 

Överklagan 
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan göra detta 

till förvaltningsrätten i Härnösand.  

 

Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i det här fal-

let Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag klagande fick del av be-

slutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet 

som begärs. 
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FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

 

 

  Göran Larsson 

  Verksamhetsplanerare 

 

 

 

Utdrag till Friskola X. 

Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2018 samt 

beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.  

Ett övergripande tjänstemannaförslag skickas till handläggare av interkommunal er-

sättning, ekonomichef och verksamhetsplanerare i Jämtlands Gymnasieförbund. 
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 Göran Larsson 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Prislista för interkommunal ersättning 2018 
Priserna för 2018 är beräknade utifrån respektive programbudget och elevprognosen 

för 2018. Samma beräkningar ligger till grund för bidragen till fristående skolor 2018. 

Sammantaget har priserna räknats upp enligt ägardirektiven så att det viktade genom-

snittliga elevplatspriset för JGY-elever har ökat med max 1,4 % jämfört med föregå-

ende år.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2017-12-01. 

Prislista för interkommunal ersättning 2018, 2017-12-01. 

Förslag till beslut 
Direktionen fastställer Prislista för interkommunal ersättning 2018, 2017-12-01 

Bakgrund 
Varje läsår tar Jämtlands Gymnasieförbund emot elever från kommuner utanför för-

bundet. I de fall eleven tas emot i första hand debiteras elevens hemkommun en inter-

kommunal ersättning efter en av oss fastställd prislista. Denna prislista ligger också till 

grund för den avräkning som sker gentemot medlemskommunerna för de elever som 

går i någon av förbundets skolor. Interkommunala ersättningar utgör tillsammans med 

ersättningarna från medlemskommunerna den huvudsakliga finansieringen av förbun-

dets verksamhet. 

 

När eleven tas emot i andra hand (i mån av plats) ska ersättningen högst uppgå till den 

kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens 

kostnad lägre, ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden. 
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FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

 

 

  Göran Larsson 

  Verksamhetsplanerare 

 

 

Utdrag till handläggare av interkommunal ersättning, ekonomichef i Jämtlands Gym-

nasieförbund samt till Bergs kommuns verksamhetsavdelning. 

Tjänstemannaförslaget och Prislista för interkommunal ersättning bifogas beslutet. 

 

Samtliga kommuner som berörs av interkommunala ersättningar till Jämtlands Gym-

nasieförbund ska delges Prislista för interkommunal ersättning via handläggaren av in-

terkommunala ersättningar. 
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Mikael Cederberg 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner 
Region J/H har tillskrivit Jämtlands Gymnasieförbund om att man vill att förbundet 

ska ingå i en gemensam nämnd för samverkan inom drift och service tillsammans med 

länets primärkommuner. 

 

Länets nuvarande förbundsbildningar inom utbildning och räddningstjänst har bland 

annat syftat till att samordna administration, system och kompetens för att uppnå god 

ekonomi och kvalitet i kärnverksamheten. Därtill hanterar förbundet sina största IT-

system (ekonomi, personal, skoladministration) inom ramen för tjänsteköp och avtals-

samverkan med Östersunds kommun. Förbundet köper även lönehantering och viss 

ekonomisk administration av Östersunds kommun. 

 

Förbundet bedömer att förbundets medlemskommuner kan företräda sina kommunal-

förbund vid behov. 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2017-11-30 

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialist-

funktioner 2017-09-19 

Förslag till beslut 
Jämtlands Gymnasieförbund avstår från att ingå i en gemensam nämnd för samverkan 

inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner. 

 

 

Bakgrund 
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Region J/H har tillskrivit Jämtlands Gymnasieförbund om att man vill att förbundet 

ska ingå i en gemensam nämnd för samverkan inom drift och service tillsammans med 

länets primärkommuner. Nämndens uppgifter beskrivs som att den ska hantera speci-

ficerade uppdrag bestående av intern service, utvecklingsinsatser samt specialistfunkt-

ioner, med syfte att effektivisera verksamheten, öka tillgången på kompetens samt 

minska kostnaderna.  

 

Enligt förslaget skulle förbundet ha en ledamot och en ersättare i nämnden, samt vara 

med och samfinansiera verksamheten som beräknas ha en initialkostnad på 1 117 000 

kr år 2018. 

 

Bakgrunden till förslaget om gemensam nämnd härrör från en förstudie kring regional 

samverkan i offentlig verksamhet inom e- och IT-området som genomfördes under vå-

ren 2015.  Förstudien resulterade i ett ärende där Jämtlands Gymnasieförbund 2016-

02-22, Dnr 186-2015, ombads att ta ställning till en avsiktsförklaring om att ställa sig 

positiv till att gå vidare i ett fortsatt projekt där förbundet inte skulle medverka i form 

av styrning och finansiering. Direktionen fattade då beslut enligt följande: 

1. Jämtlands Gymnasieförbund är positiv till ett fördjupat samarbete inom IT-

området i Jämtlands län. 

2. Jämtlands Gymnasieförbund avstår från att ta ställning till frågan om avsiktsförkla-

ring, eftersom förbundet inte kommer att medverka i projektets finansiering och styr-

ning. 

Det fortsatta projektet har nu kommit fram till att en gemensam nämnd skulle vara 

den bästa organisationsformen för att länet ska komma vidare i fråga. 

 

Jämtlands Gymnasieförbund är grunden positiv till en utökad administrativ sam-

verkan i länet för att klara framtida utmaningar vad gäller effektivitet och kompetens-

försörjning. Länets nuvarande förbundsbildningar inom utbildning och räddnings-

tjänst har bland annat syftat till att samordna administration, system och kompetens 

för att uppnå god ekonomi och kvalitet i kärnverksamheten. 

 

Jämtlands Gymnasieförbund omfattar förnärvarande fem av länets kommuner där 

man har genomfört en centraliserad administration inom utbildningsområdet. Därtill 

hanterar förbundet sina största IT-system (ekonomi, personal, skoladministration) 

inom ramen för tjänsteköp och avtalssamverkan med Östersunds kommun. Förbundet 

JGY: 125/2017§ 4, JGY 2017-12-15 09:00 Sida 13



 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG  3 
 

 
2017-11-30 

 
Dnr 125-2017 

 

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

köper även lönehantering och viss ekonomisk administration av Östersunds kommun. 

De övriga utbildningsrelaterade IT-systemen, undantaget en mindre funktion som 

köps av regionen, drivs i egen regi. Systemen är således regionalt samordnade och an-

passade inom ramen för förbundets uppdrag och verksamhet. Förbundet hanterar även 

antagningen till gymnasieskolan för länets alla kommuner genom ett system som köps 

via Östersunds kommun. 

 

Jämtlands Gymnasieförbund köper tjänster av Upphandlingskontoret för Jämt-lands 

län, utan att vara med i kontorets gemensamma nämnd. I förekommande fall kan fö-

reträdare från förbundets medlemskommuner även företräda förbundets intressen i 

nämnden. Förbundet bedömer att den gemensamma nämnd som nu föreslås skulle 

kunna fungera på motsvarande sätt, det vill säga att medlemskommunerna även föret-

räder sina förbund vid behov.   

 

Vidare kan kommunutredningens delbetänkande om att lokaliseringsprincipen ska tas 

bort, och att möjligheterna till avtalssamverkan kommuner emellan därmed underlät-

tas, minska behoven av nämndssamverkan för kommunalförbunden. Lagstiftningen 

runt detta beräknas införas 1 juli 2018. 

 

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

    

    

 

 

Utdrag till medlemskommunerna, områdeschefer, sekreteraren i Regionens sam-

verkansråd 
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Mikael Cederberg 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Ansökan om riksrekryterande utbildningar och 
nationellt godkända idrottsutbildningar 
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund beslutar om att ansöka om riksrekryte-

rande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar.   

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2017-12-01 

Förslag till beslut 
Direktionen uppdrar till förbundsledningen att inför antagning till läsåret 2019/2020 

ansöka om förnyat godkännande för följande utbildningar: 

 

Riksrekryterande yrkesutbildningar 

• Naturbruksprogrammet, inriktning djur med profilering mot travsport på Jämtlands 

Gymnasium, Wången. 

• Fordons- och transportprogrammet, särskild variant för snöfordon på Jämt-lands 

Gymnasium, Åre. 

 

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) i Östersund inom idrotterna 

• Alpin 

• Basketboll 

• Curling 

• Fotboll 

• Friidrott 

• Ishockey 

• Konståkning 

• Skidskytte 
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Förbundschefen ges i uppdrag att undersöka om det finns behov av att ansöka om 

NIU-utbildningar i Åre och så fall ansöka om sådana. 

Bakgrund 
Skolverket kan besluta att en utbildning av särskilt nationellt intresse ska vara riks-

rekryterande, vilket innebär att elever blir förstahandsmottagna till utbildningen oav-

sett hemort. Beslutet gäller för antagning under fyra på varandra följande år. 

Nuvarande beslut för riksrekryterande yrkesutbildningar inom Jämtlands Gymnasie-

förbund sträcker sig fram till läsåret 2018/2019, men för att kunna presentera utbild-

ningen i utbudet för 2019/2020 måste en förnyelse ske innan september 2018. 

 

Samma sak gäller för de uppräknade NIU-utbildningarna i Östersund.  

 

Övriga NIU-utbildningar samt Riksidrottsutbildningen (RIG) vid Jämtlands Gymna-

sium, Åre har aktuella beslut som sträcker sig längre än till läsåret 2018/2019. 

 

Förteckning över aktuella beslut 
Ort Utbildning Typ 14/15 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

Åre/Järpen Skicross NIU                 
Åre/Järpen Skidor Freestyle NIU                 
Östersund Alpin NIU                 
Östersund Basketboll NIU                 
Östersund Curling NIU                 
Östersund Fotboll NIU                 
Östersund Friidrott NIU                 
Östersund Ishockey NIU                 
Östersund Konståkning NIU                 
Östersund Skidskytte NIU                 
Östersund Fäktning NIU                 
Östersund Gymnastik NIU                 
Åre/Järpen Skidor RIG                 
Wången NBDJU00R Riksrekryterande                 
Åre/Järpen FTSNOVLR Riksrekryterande                 
     

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

Mikael Cederberg    Göran Larsson 
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Förbundschef  Verksamhetsplanerare 

 

Utdrag till rektorer för beslutade utbildningar. 
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