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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG  
 

 
2018-03-01 

 
Dnr 52-2017 

 

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

Jämtlands Gymnasieförbund 

Årsredovisning för Jämtlands Gymnasieförbund 
2017 
2017 kännetecknades av många positiva och uppmärksammade insatser av 

elever och personal, både vad gäller kunskapsresultat och andra framgångar. 

Andelen elever med gymnasieexamen ökade med hela 7 procent. Förbundets 

utbildningsverksamheter har haft ett gott samarbete med olika branscher och 

lärosäten. 

 

Förbundet ombildades den 1 juli 2017 med Åre kommun som ny medlem. 

Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund har därmed 13 ledamöter. För 

verksamhetsåret 2017 har förbundet ett överskott på 1,4 mkr. Förbundets 

egna kapital uppgår till totalt 14,5 miljoner kronor. 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2018-03-01 

Årsredovisning 2017 2018-03-01 

Förslag till beslut 
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbundets beslutar att godkänna års-

redovisningen för 2017. 

 

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

 

  Kirsten Johnsson 

  Ekonomichef 

 

Utdrag till medlemskommuner, områdeschefer och förbundets revisorer. 
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Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 010-490 24 00 (växel) • info@jgy.se 

 Göran Larsson 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Antagning till årskurs 1, läsåret 2018–2019 
Mot bakgrund av elevernas gymnasieval skall direktionen besluta om antal platser på 

de nationella program som gymnasieförbundet erbjuder. 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2018-02-26 

Förslag till beslut 
1. Direktionen fastställer antal platser till årskurs 1, höstterminen 2018 för Jämtlands 

Gymnasium enligt nedanstående tabell. 

2. Förbundschefen uppdras att besluta om alternativa antagningar till idrottsutbild-

ningar (NIU), samt att under omvalsperioden vidta mindre korrigeringar av antalet 

platser på övriga program för att möta eventuella förändringar i söktrycket. 

 

 

 

 

Tabell – Antal platser 

Program  Platser Kommentar Sökande Prognos 
(Östersund om inget annat anges)     2018 2017 för sept. 

Bygg- och anläggning, Bräcke 32   19 32 28 

Bygg- och anläggning, Östersund 55   79 63 55 

Barn och fritid, Åre 0 Inkl. RIG. Nollantagning 6 4 - 

Barn och fritid, Östersund 24   35 24 24 

El och energi, Bispgården 12 Lärling 4 3 5 

El och energi, Bräcke 0 Lärling. Nollantagning 0 0 - 

El och energi, Östersund 48   45 48 40 

Ekonomi, Åre 24 Inkl. RIG 20 9 22 

Ekonomi, Östersund 128   127 112 120 
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Program  Platser Kommentar Sökande Prognos 
(Östersund om inget annat anges)     2018 2017 för sept. 

Estetiska - Bild och form 16   21 18 16 

Estetiska - Estetik och media 16   16 13 16 

Estetiska - Musik 32   40 29 32 

Fordon och transport, FTSNO 12   3 5 6 

Fordon och transport, Åre 6  Mot inriktning personbil 16 8 6 

Fordon och transport, Östersund 78   125 93 78 

Handel och administration 24   37 26 24 

Hotell och turism, Åre 16   5 3 8 

Hotell och turism, Östersund 28   16 28 18 

Humanistiska 32   14 21 12 

Hantverk - Stylist 24 Summa 28 inom  16 31 14 

Hantverk - Övriga 4 programmet 4 4 4 

Industritekniska, Bispgården 12 Lärling 3 5 3 

Industritekniska, Östersund 8 Lärling 5 7 5 

Naturvetenskap, Åre 24 Inkl. RIG 13 13 18 

Naturvetenskap, Östersund 64   71 70 60 

Naturvetenskap - internationell 32   28 27 25 

Naturbruk - Djur, Torsta 12   9 8 11 

Naturbruk - Lantbruk, Torsta 12   4 8 5 

Naturbruk - Skog, Torsta 32 0 platser för Renskötarutb. 29 20 24 

Naturbruk, Wången 30   8 30 18 

NIU - Barn och fritid 16   12 8 14 

NIU - Ekonomi 24   14 27 21 

NIU - Naturvetenskap 16   4 17 12 

NIU - Samhällsvetenskap 24   16 19 15 

Restaurang och livsmedel, Åre 16   4 2 12 

Restaurang och livsmedel, Östersund 28   29 24 26 

Samhällsvetenskap, Åre 24 Inkl. RIG 16 8 15 

Samhällsvetenskap, Östersund 96   95 99 92 

Samhällsvetenskap - internationell 32   20 26 20 

Teknik, Åre 12 År 1 9 3 8 

Teknik, Östersund 64   78 97 64 

VVS och fastighet 24   17 22 20 
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Program  Platser Kommentar Sökande Prognos 
(Östersund om inget annat anges)     2018 2017 för sept. 

Vård och omsorg, Bispgården 4  Lärling 2 - 0 

Vård och omsorg, Bräcke 4  Lärling 1 0 0 

Vård och omsorg, Östersund 26   47 34 25 

Yrkeslärling, Östersund 24 BF,HA,HT,HV,RL,VO 29   22 

Summa 1271   1211 1148 1063 
 

 

Bakgrund 
Inför beslutsförslaget har ansökningarna analyserats med avseende på ett antal faktorer; 

de demografiska förändringarna, ändrat söktryck jämfört med föregående år, tidigare 

års trender under omvalsperioden och meritvärden bland sökande. Analysen har lett 

fram till en prognos för hur många elever som blir behöriga till varje program. Utöver 

detta har rektorerna på varje område har gjort en bedömning av vilka gruppstorlekar 

som innebär bäst utnyttjande av både personella och lokalmässiga resurser. Dessutom 

har överströmningen till andra program och till andra huvudmän studerats för de ele-

ver som inte fått plats på sitt förstahandsval. 

 

Antal platser per program har i första hand bestämts utifrån elevernas förstahandsval i 

februari och ett planerat maxantal per klass och grupp. I andra hand har hänsyn tagits 

till en ekonomisk optimering av organisationen, vilket i några fall har inneburit en  

begränsning av antalet elever som kan tas emot.  

 

Om prognosen för hur många som blir behöriga slår in, innebär lagt förslag att 39 be-

höriga elever inte tas in på sitt förstahandsval.  

 

Med anledning av viss osäkerhet kring gymnasievalet föreslås direktionen ge förbunds-

chefen mandat att besluta om mindre förändringar av antalet platser. Osäkerheten gäl-

ler främst: 

- att beslut om antagning till idrottsutbildningen (NIU) i vissa fall tas av idrottsför-

bunden i slutet av mars. 

- att en stor del av eleverna förväntas göra ett omval under april månad.  
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- att det är svårt att avgöra vilka elever som i juni blir behöriga till lärlingsklassen i 

Östersund. 

Analys och kommentarer 
Här ges en mer omfattande bakgrund till föreslaget antal platser på respektive  

program. 

 

BA - Bygg- och anläggningsprogrammet 

32 platser i Bräcke 

55 platser i Östersund  

 

Överväganden 

55 platser i Östersund innebär en utökning med 3 platser mot tidigare. Det bedöms 

som svårt att utöka denna organisation ytterligare utan omfattande förändringar i  

lokaler och personalstyrka. 

 

Antalet sökande till Byggprogrammet i Bräcke har minskat inom det egna antagnings-

området, men bedömningen är att det kommer tillräckligt många från Dalarna och 

Hälsingland för att kunna bibehålla nuvarande organisation. 

 

BF - Barn- och fritidsprogrammet 

Åre 0 platser 

Östersund  24 platser  

 

Överväganden 

I Åre finns BF med i utbudet för den riksrekryterande idrottsutbildningen. I nuläget 

finns inga behöriga sökande varför en nollantagning föreslås. 

 

I Östersund har BF tidigare samläst med NIU-BF vilket skapat avsevärda schema-

komplikationer. Med ett ökat söktryck till programmet bedöms BF kunna utgöra en 

egen grupp, oberoende av NIU-BF. 

 

EE - El- och energiprogrammet 

Bispgården  12 platser Lärling 

Östersund  48 platser 

JGY: 32/2018§ 9, JGY 2018-03-12 09:00 Sida 7



 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG  5 
 

 
2018-02-26 

 
Dnr 32-2018 

 

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

 

Överväganden 

48 platser i Östersund är satt utifrån ett max på 16 elever per inriktning i årskurs 2 

och 3, och ett max på 24 per grupp i gymnasiegemensamma ämnen. 

 

I Bispgården sker fortsatt samläsning med IN för de kurser som läses i skolan. Karak-

tärskurserna är till stor del företagsförlagda. 

 

EK - Ekonomiprogrammet  

Åre 24 platser 

Östersund 128 platser  

 

Överväganden 

I Åre saknas fortfarande en del sökande till riksidrottsutbildningen inom EK, men de 

bedöms rymmas inom 24 platser. I Östersund motiverar det stora söktrycket till pro-

grammet en utökning från 3 fulla klasser till 4 klasser á cirka 30 elever. 

 

ES - Estetiska programmet  

Antagning till inriktning direkt från och med årskurs 1. 

 

Inriktning Bild (ESBIL) 16 platser 

Inriktning Estetik och media (ESEST) 16 platser 

Inriktning Musik (ESMUS)  32 platser 

 

Överväganden 

16 platser på ESBIL och ESEST utgår från en samläsning av gymnasie- och program-

gemensamma ämnen medan inriktningskurserna läses i grupper om 16 elever.  

 

32 platser på ESMUS innebär att cirka 10 behöriga elever inte tas in. Dessa bedöms få 

plats på en friskola eller på ett annat program inom Jämtlands Gymnasium. 

 

FT - Fordons- och transportprogrammet 

Åre Inriktning Snöfordon (FTSNOV0R) 12 platser 

Åre Inriktning Personbil (FTPER) 6 platser 

Östersund 78 platser 
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Överväganden 

I Åre samläser FT med FTSNO i huvuddelen av kurserna. I inriktningskurserna delas 

eleverna upp och då läser FTPER i B-form tillsammans med elever i högre årskurs. I 

Östersund har antalet sökande till programmet ökat men de flesta bedöms rymmas 

inom nuvarande organisation ifall antalet IMPRO-platser minskas. Förslaget innebär 

troligen att ett litet antal behöriga inte tas in. 

 

HA - Handels- och administrationsprogrammet 

24 platser   

 

Överväganden 

Förslaget innebär troligen att ett litet antal behöriga inte tas in. 

 

HT - Hotell- och turismprogrammet 

Åre 24 platser 

Östersund 28 platser  

 

Överväganden 

Åre har inriktningen Turism och resor medan Östersund har inriktningen Hotell och 

konferens. Timplanerna är samordnade i år 1 så att eleverna ska kunna välja både dessa 

inriktningar.  

 

Söktrycket till Östersund har fortsatt att minska. Organisationen innebär att det finns 

plats för ett antal IMPRO-elever. 

 

HU - Humanistiska programmet 

32 platser 

 

Överväganden 

Söktrycket till programmet är fortsatt lågt. 
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HV - Hantverksprogrammet 

Antagning till inriktning direkt från och med årskurs 1. 

 

Inriktning Övriga hantverk - Styling och kroppsvård (HVSTY) 24 platser 

Inriktning Övriga hantverk  (HVXXX)   4 platser 

 

Överväganden 

Förslaget innebär en organisation där Övriga hantverk (HVXXX) läser gemensamma 

ämnen tillsammans med HVSTY och resten företagsförlagt. I det fall HVSTY inte 

fyller sina platser kan fler tas in på Övriga hantverk, upp till sammanlagt 28 elever.  

 

IN - Industritekniska programmet 

Antagning till inriktning direkt från och med årskurs 1. 

 

Bispgården 12 platser Lärling  

Östersund 8 platser Lärling 

 

Överväganden 

Intresse för Industritekniska programmet i Östersund är fortsatt mycket lågt. Antalet 

platser är satt utifrån en organisation där IN samläser med en grupp IMYRK år 1.  

Resterade del är i huvudsak företagsförlagd. 

 

I Bispgården sker fortsatt samläsning med Elprogrammet för de kurser som läses i sko-

lan. Karaktärskurserna är företagsförlagda. 

 

NA - Naturvetenskapsprogrammet 

Åre 24 platser 

Östersund 64 platser 

Profil NA-internationell (Östersund) 32 platser 

 

Överväganden 

I Åre beräknas NA samläsa med Teknikprogrammet år 1. 
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NB - Naturbruksprogrammet 

Antagning till inriktning direkt från och med årskurs 1.  

 

Wången Inriktning Travsport (NBDJU00R) 30 platser 

Torsta  Inriktning Djur (NBDJU) 12 platser 

Torsta  Inriktning Lantbruk (NBLAN) 12 platser 

Torsta  Inriktning Skog (NBSKO) 32 platser 

Torsta  Inriktning Skog-Renskötare (NBSKOV) 0 platser 

 

Överväganden 

NBDJU00R på Wången är en riksrekryterande inriktning mot travsport där en stor 

del av eleverna kommer från andra delar av landet. I beslutet om riksrekrytering fast-

slås att det totala antalet elever inte får överstiga 90 elever.  

 

När det gäller Torsta så samläser inriktningarna Djur och Lantbruk en stor del av  

tiden. Förslaget utgår från att alla behöriga tas in på dessa inriktningar och att det tro-

ligen finns plats för ett antal IMPRO-elever.  

 

På inriktningen Skog jobbar man ibland med gruppstorlekar på 8 elever för att kunna 

transportera eleverna i minibussar. Tre sådana grupper utgör tillsammans en lagom 

grupp i gymnasiegemensamma ämnen, men vissa karaktärskurser kan läsas i två  

16-grupper.  

 

De sökande är uppdelade på 4 olika profiler – Jakt/Maskin/Skogsvård/Renskötare – på 

ett sätt som inte alltid ger jämna 8-grupper, men eftersom huvuddelen av kurserna är 

gemensamma för dessa profiler så har det bedömts rimligt att ta in alla elever och 

blanda dem där det går. Den särskilda varianten Renskötare/Skogsvårdare har endast 2 

sökande varför en nollantagning föreslås. Dessa elever antas istället på profilen Skogs-

vård. 
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NIU - Nationell idrottsutbildning 

80 platser 

 

NIU-BF 16 platser 

NIU-EK 0–32 platser 

NIU-NA 0–32 platser 

NIU-SA 0–32 platser 

 

Överväganden 

När det gäller NIU vet vi vilka elever som sökt, men eftersom det finns en överens-

kommelse med Svenska Skidförbundet om att avvakta tills Riksgymnasiernas antag-

ning är klar i slutet av mars, vet vi ännu inte vilka vintersportelever som kommer att 

godkännas av idrottsförbunden. För övriga elever är godkännandet klart, men det kan 

fortfarande vara så att vissa av dessa tas in på ett annat idrottsgymnasium. 

 

Organisationen bygger på att låta EK/NA/SA samläsa gymnasiegemensamma ämnen i 

2 helklasser. Totala antalet platser på dessa program blir då 64. BF-eleverna läser  

huvuddelen av sina ämnen i egen grupp.  

 

Om det visar sig att antalet sökande till någon idrott blir mycket lågt föreslås att för-

bundschefen ges mandat att fatta beslut om nollantagning. 

 

RL - Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

Åre 16 platser 

Östersund  28 platser  

 

Överväganden 

Antalet platser i Östersund bygger på att eleverna kan läsa vissa kurser i helklass och att 

de delas upp i två inriktningar i år 2 och 3. 

 

SA - Samhällsvetenskapsprogrammet 

Åre 24 platser 

Östersund 96 platser  

Profil SA-internationell (Östersund) 32 platser  
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Överväganden 

Antagning till profilen SA-Internationell görs preliminärt med inriktning SASAM, 

men med möjlighet att byta inriktning till år två. 

 

TE - Teknikprogrammet 

Åre 12 platser 

Östersund 64 platser  

 

Överväganden 

I Åre utgår organisationen från att TE samläser huvuddelen av sina kurser år 1 med 

Naturvetenskapsprogrammet, för att sedan välja inriktning i Östersund år 2 - 3. 

 

Antalet sökande till teknikprogrammet i Östersund har minskat markant. Det bedöms 

inte vara ekonomiskt försvarbart att organisera 3 klasser varför organisationen mins-

kats till 64 platser år 1. Föreslagen organisation kan innebära att ett litet antal elever 

inte tas in.  

 

VF - VVS- och fastighetsprogrammet 

24 platser  

 

Överväganden 

Organisationen bygger på att VF utgör en egen grupp i gymnasiegemensamma ämnen 

och att karaktärsämnen läses i 12-grupper. 

 

VO - Vård- och omsorgsprogrammet 

Bispgården  4 platser Lärling 

Bräcke  4 platser Lärling 

Östersund 26 platser  

 

Överväganden 

Söktrycket till VO Östersund har minskat något och en stor andel av de sökande är 

obehöriga. Organisationen av 1 klass med 26 platser innebär att alla behöriga tas in 

och att det troligen finns platser till ett antal IMPRO-elever på programmet. 
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I Bispgården och Bräcke finns ingen behörig sökande, men i den mån någon blir be-

hörig kan de läsa den gymnasiegemensamma delen tillsammans med övriga program. 

 

Yrkeslärling i Östersund 

24 platser  

 

Överväganden 

Elever som aktivt sökt en lärlingsutbildning inom något av programmen BF, HA, HT, 

HV, RL, VO, organiseras i en särskild lärlingsklass med totalt 24 platser. Eleverna lä-

ser sina gymnasiegemensamma ämnen i denna klass medan övriga ämnen läses före-

tagsförlagt eller tillsammans med elever på respektive program. 

 

Bedömningen är att alla behöriga sökanden tas in, men i den mån det totala antalet 

senare visar sig överstiga 24 måste ett särskilt beslut tas om att begränsa antalet platser 

på något av de lärlingsprogram som ingår. 

 

 

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

 

  Göran Larsson 

  Verksamhetsplanerare 

 

 

 

Utdrag till samtliga rektorer och chefer inom gymnasieförbundet, verksamhetsplane-

rare, förbundsekonom och antagningssekreterare. Tjänstemannaförslaget ska bifogas 

beslutet. 
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 Emma Wahlund 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

JämtBus - länsöverskridande överenskommelse 
JämtBus-överenskommelsen har varit gällande sedan 2012. Nyligen har ett revide-

ringsarbete skett och ett inriktningsbeslut togs i Barnarenan 2018-02-02. Överens-

kommelsen är länsövergripande och utgår från en gemensam värdegrund och en  

gemensam syn på att det enskilda barnets behov alltid ska sättas i centrum. De som 

berörs av överenskommelsen är barn och ungdomar, 0–20 år. 

 

Barnarenan, som är en politisk samverkansarena mellan Region Jämtland Härjedalen 

och länets kommuner, ansvarar för överenskommelsen. Barnarenan rekommenderar 

berörda parter att anta överenskommelsen.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2018-03-02 

JämtBus – Överenskommelse om länsövergripande samverkan Jämtlands län,  

reviderad version 2018-02-02 

Förslag till beslut 
1. Direktionen antar den regionala JämtBus-överenskommelsen avseende barn och 

unga i behov av särskilt stöd. 

2. Direktionen uppdrar till direktionens ordförande att underteckna överenskommel-

sen. 

Bakgrund 
JämtBus-överenskommelsen har varit gällande för Jämtlands län och dess kommuner 

sedan 2012. JämtBus-överenskommelsen har varit gällande sedan 2012. Nyligen har 

ett revideringsarbete skett och ett inriktningsbeslut togs i Barnarenan 2018-02-02. 

Överenskommelsen är länsövergripande och utgår från en gemensam värdegrund och 

en gemensam syn på att det enskilda barnets behov alltid ska sättas i centrum. De som 

berörs av överenskommelsen är barn och ungdomar, 0–20 år. 
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Barnarenan, som är en politisk samverkansarena mellan Region Jämtland Härjedalen 

och länets kommuner, ansvarar för överenskommelsen. Barnarenan rekommenderar 

berörda parter att anta överenskommelsen.  

 

Jämtlands gymnasieförbund har tidigare inte deltagit i överenskommelsen som egen 

part utan genom dess medlemskommuner. Däremot deltog förbundet som remissin-

stans för den första överenskommelsen 2012.  

 

Varje verksamhet ansvarar för att utbilda och informera sin personal om dokumentet 

JämtBus och dess påverkan på respektive verksamhet.  

 

 

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

 

 

 Emma Wahlund 

 Förbundssekreterare 

 

 

 

Utdrag till medlemskommunerna, områdeschefer, antagningshandläggare och Elin 

Ring, Region Jämtland Härjedalen. 
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 Emma Wahlund 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Länsövergripande överenskommelse om samarbete vid 
placering i boende utanför det egna hemmet 
Barnarenan är en politisk samverkansarena mellan Region Jämtland Härjedalen och 

länets kommuner. Inom ramen för Barnarenan har det arbetats fram ett förslag till 

överenskommelse med tillhörande riktlinjer som omfattar barn och unga som vår-

das/placeras utanför det egna hemmet. Barnarenan rekommenderar berörda parter att 

anta överenskommelsen med tillhörande riktlinjer.  

 

Överenskommelsen gäller socialtjänst, förskola, skola, elevhälsa samt hälso- och sjuk-

vård. Syftet med överenskommelsen är att stärka samarbetet mellan verksamheterna 

vid placering av barn och unga i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB). 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2018-03-02 

Länsövergripande överenskommelse om samarbete vid placering i boende utanför det 

egna hemmet 2018-02-02 

Länsövergripande riktlinje för samarbete vid placering i familjehem eller hem för vård 

eller boende (HVB) 2018-02-02 

Förslag till beslut 
1. Direktionen antar Länsövergripande överenskommelse om samarbete vid placering i 

boende utanför det egna hemmet 2018-02-02. 

2. Direktionen antar Länsövergripande riktlinje för samarbete vid placering i familje-

hem eller hem för vård eller boende (HVB) 2018-02-02. 

3. Direktionen uppdrar till direktionens ordförande att underteckna den länsövergri-

pande överenskommelsen. 
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Bakgrund 
I april 2017 infördes nya bestämmelser i både socialtjänstlagen och i sjukvårdslagen 

om att kommun och landsting ska ingå överenskommelse om samarbete avseende barn 

som vårdas utanför det egna hemmet. 

 

Barnarenan, som är en politisk samverkansarena mellan Region Jämtland Härjedalen 

och länets kommuner, ansvarar för överenskommelsen. Inom ramen för Barnarenan 

har det arbetats fram ett förslag till överenskommelse med tillhörande riktlinjer som 

omfattar barn och unga som vårdas/placeras utanför det egna hemmet. Barnarenan  

rekommenderar berörda parter att anta överenskommelsen med tillhörande riktlinjer.  

 

Överenskommelsen avser barn och unga som placeras utanför det egna hemmet med 

stöd av socialtjänstlagen eller lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Över-

enskommelsen gäller socialtjänst, förskola, skola, elevhälsa samt hälso- och sjukvården 

(inkl. barnhälsovården och Barn- och ungdomspsykiatrin) i Jämtlands län. Syftet med 

överenskommelsen är att stärka samarbetet mellan verksamheterna vid placering av 

barn och unga i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB). 

 

Överenskommelsen utgår från aktuell lagstiftning och bygger på Socialstyrelsens och 

Skolverkets gemensamma vägledning ”Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemen-

samt ansvar”. 

 

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

 

 

 Emma Wahlund 

 Förbundssekreterare 

 

Utdrag till medlemskommunerna, områdeschefer, antagningshandläggare och Elin 

Ring, Region Jämtland Härjedalen. 
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