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  OMRÖSTNINGAR 

LEDAMÖTER 
Från/ 

Närv 
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§ 

 

 

 

 

 

§ 

 

  JA NEJ JA NEJ JA NEJ 

Anton Waara (S) ordförande        

Karin Wallén (C), 1:e vice ordförande        

Andreas Sihvonen (S), 2:e vice ordförande        

Vakant        

Nisse Sandqvist (V)         

Joel Nordkvist (M)        

Patrik Andersson (C)        

Cathrine Blomqvist (S)        

Maria Jacobsson (S) 

 

       

Jenny Palmquist (S)        

Elisabeth Björklund (A)        

Alexandra Karlsson (S) ersättare        
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Jannike Hillding (M) ersättare        

Anders Lundqvist (V) ersättare        

Tomas Frank (S) ersättare        

Daniel Liljendahl (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        

Jörgen Persson (S)        

Daniel Danielsson (C)        

Emma Nordin (M) ersättare        

Can Savran (C) ersättare        
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 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG  
 

 
2017-01-25 

 
Dnr 13-2018 

 
 

Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Förutsättningar inför budget 2019 och flerårsplan 
2020–2021 
Enligt styrdokumenten ska förbundet årligen inlämna budgetförutsättningar för 
kommande budgetår till medlemskommunerna.  

För närvarande är förbundets ekonomi stabil och fler elever lämnar gymnasie-
skolan med examen. Kommunernas gymnasiekostnader ökar strukturellt de 
kommande åren till följd av fler elever, men också till följd av att de statliga 
bidragen för asylsökande elever successivt upphör. 
Statliga reformer kommer att medföra strukturella kostnadsökningar på cirka  

7 mkr.  Även lärarbristen och fler nyanlända ökar förbundets kostnader. Med-

lemskommunerna bör därför överväga extra uppskrivningar av förbundets 

elevplatspriser under de närmaste åren.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2017-01-25 

Förutsättningar inför budget 2019 och flerårsplan 2020–2021, 2017-01-25 

Förslag till beslut 
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund fastställer  

Förutsättningar inför budget 2019 och flerårsplan 2020–2021. 

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

  Kirsten Johnsson 

  Ekonomichef 

 

Utdrag till medlemskommuner, områdeschefer och revisorer 

 

JGY: 13/2018§ 1, JGY 2018-02-06 09:00 Sida 3



 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG  
 

 
2018-01-19 

 
Dnr 181-2017 
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Mikael Cederberg 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Svar på revisionsrapport Granskning av elevhälsan 
Revisorerna har genom Deloitte genomfört en granskning av förbundets elev-

hälsa och om direktionen har en tillräcklig styrning och ledning av verksamhet-

en. Direktionen har fått i uppdrag att lämna ett svar till förbundets revisorer där 

det framgår vilka eventuella åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas 

med anledning av granskningen.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2018-01-19 

Förslag till svar revisionsrapport granskning av elevhälsan 2018-01-16 

Revisionsrapport – Granskning av elevhälsan 2017-09-22 

Förslag till beslut 
Svar på revisionsrapport Granskning av elevhälsan fastställs enligt förslag daterat 

den 16 januari 2018. 

 

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

 

 

Utdrag till revisorerna i Jämtlands gymnasieförbund. 
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Datum 2018-01-19 

 
Dnr 9-2018 
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 Emma Wahlund 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Personuppgiftsombud för Jämtlands gymnasieförbund 
Personuppgiftsombud för Jämtlands Gymnasieförbund 

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

behandlingen av personuppgifter som sker inom respektive verksamhet. 

 

Personuppgiftsansvarige för Jämtlands Gymnasieförbund är direktionen. Om person-

uppgiftsansvarige utser ett personuppgiftsombud ska detta anmälas till Datainspekt-

ionen. Verksamhetsområdet för förbundets personuppgiftsombud blir gymnasie-

skolan, gymnasiesärskolan, vuxengymnasiet samt förbundets uppdragsutbildning. 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2018-01-19 

Förslag till beslut 
Direktionen utser Emma Wahlund till personuppgiftsombud för Jämtlands gymnasie-

förbund. 

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

behandlingen av personuppgifter som sker inom respektive verksamhet. 

 

Personuppgiftsansvarige för Jämtlands Gymnasieförbund är direktionen. Om person-

uppgiftsansvarige utser ett personuppgiftsombud ska detta anmälas till Datainspekt-

ionen. Verksamhetsområdet för förbundets personuppgiftsombud blir gymnasie-

skolan, gymnasiesärskolan, vuxengymnasiet samt förbundets uppdragsutbildning. 

 

Personuppgiftslagen innehåller regler som avser att skydda enskilda människor mot 

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

matiserad väg i datorer eller på manuell väg i register.  I lagens bestämmelser finns  
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Datum 2018-01-19 

 
Dnr 9-2018 
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angivet i vilka fall och under vilka förutsättningar personuppgifter får behandlas i 

samhället. 

 

Ett personuppgiftsombud ska hjälpa den personuppgiftsansvarige att uppfylla lagens 

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

behandling av personuppgifter; föra förteckning över behandlingar av personuppgifter 

och hjälpa registrerade att få rättelse. Personuppgiftsombudets uppgifter framgår av 

38-40 § personuppgiftslagen. 

 

 

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

 

 

 Emma Wahlund 

 Förbundssekreterare 

 

 

 

Utdrag till Datainspektionen, områdeschefer och Emma Wahlund 
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