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Anton Waara (S) ordförande        

Karin Wallén (C), 1:e vice ordförande        

Andreas Sihvonen (S), 2:e vice ordförande        

Maria Gerdin (S)        

Nisse Sandqvist (V)         

Joel Nordkvist (M)        

Patrik Andersson (C)        

Jörgen Persson (S)        

Cathrine Blomqvist (S)        

Maria Jacobsson (S) 

 

       

Jenny Palmquist (S)        

Elisabeth Björklund (A)        
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Daniel Danielsson (C)        

Alexandra Karlsson (S) ersättare        

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        

Emma Nordin (M) ersättare        

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

Göran Larsson 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Läsårstider 2021/2022 
Fastställande av läsårstider för Jämtlands Gymnasieförbund läsåret 2021–2022.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2018-05-07 

Förslag till beslut 
Läsårstiderna för läsåret 2021–2022 fastställs enligt nedan: 

 

Läsårstid 

Hösttermin  2021-08-26 – 2022-01-23 88 skoldagar 

Vårtermin  2022-01-24 – 2022-06-17 90 skoldagar 

 

Lovdagar 

Höstlov Vecka 44  5 dagar 

Jullov 2021-12-22 – 2022-01-10 11 dagar 

Sportlov Vecka 10  5 dagar 

Påsklov Vecka 16  4 dagar 

Klämdag Kr.H. 2022-05-27  1 dag 

Studiedag 2022-06-07*  1 dag 

 

* En studiedag är rörlig vilket innebär att den kan komma att flyttas i ett senare skede 

då tiderna för nationella prov tillkännages av Skolverket. 

Bakgrund 
Enligt gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) 3 kap § 1–2 skall huvudmannen för 

utbildningen fastställa höst- och vårterminens början och slut. Läsåret ska börja i  

augusti och sluta senast i juni. Förslaget ovan inrymmer de 178 skoldagar och minst 

12 lovdagar som föreskrivs. 
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Läsårstiderna är ett viktigt underlag för rektorsområdenas planering men också för 

vissa externa aktörer, till exempel skolskjutsanordnare. Det är därför av vikt att länets 

kommuner och gymnasieförbundet samordnar tiderna. Ovanstående förslag har disku-

terats med skolförvaltningen i Östersunds kommun och inom regionförbundet i Jämt-

lands län. Förslaget är antaget av ledningsgruppen för Jämtlands Gymnasieförbund. 

 

Förslaget utgår från uppkommen praxis att läsåret börjar på torsdag vecka 34 och  

slutar fredag vecka 24, undantaget de läsår som innehåller en vecka 53, då skolavslut-

ningen sker vecka 23. Datumen för skolstart och skolslut förskjuts varje år med en  

eller flera dagar beroende på skottår och förekomsten av vecka 53.  

 

Den individuella studieplanen för en gymnasieelev sträcker sig över tre läsår vilket är 

anledningen till att beslutet om läsårstider tas med tre års framförhållning. 

 

Tabellen nedan visar beslutade respektive föreslagna datum för skolstart och skolslut 

för läsåren 2015–2021: 

 

Läsår Skolstart Jullov Skolslut Anmärkning 

2016–2017 25/8 22/12–9/1 16/6  

2017–2018 24/8 21/12–8/1 15/6  

2018–2019 23/8 20/12–7/1 14/6  

2019–2020 22/8 19/12–7/1 12/6 (Skottår) 

2020–2021 20/8 21/12–10/1 11/6 (53 veckor) 

2021–2022 26/8 22/12–10/1 17/6 

 

Det bör understrykas att förslaget endast tar ställning till terminernas start och slut 

samt lovdagar. Beslut om utlägg av lärarnas arbetsdagar tas i förbundets ledningsgrupp 

och förhandlas i förbundskommittén. 
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FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

  Göran Larsson 

  Verksamhetsplanerare 

 

 

Utdrag till länets skolchefer, länets gymnasiefriskolor, Länstrafiken i Jämtlands län 

samt förbundets verksamhetsplanerare. 
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Mikael Cederberg 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

Delårsrapport april 2018 

År 2018 har hittills kännetecknats av många positiva och uppmärksammade 
insatser av elever och personal. Skolinspektionen har lyft fram förbundets 
direktion som det goda exemplet, bland 35 granskade skolhuvudmän, när 
det gäller att styra verksamheten mot ökad måluppfyllelse.  

Förbundets har goda söksiffror inför läsåret 2018/2019, men fler elever än 
tidigare saknar behörighet till nationellt program. Förbundet har ingått ett 
samarbete med Skolverket för att utveckla nyanländas lärande. 

Resultatet för årets fyra första månader visar ett överskott på 1 381 tkr. Uti-
från givna förutsättningar per den sista april prognostiseras ett nollresultat 
för 2018. Medlemskommunernas gymnasiekostnader beräknas bli 3 600 tkr 
högre än budgeterat till följd av fler elever. 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2018-05-17 

Delårsrapport april 2018 2018-05-17 

Förslag till beslut 
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund fastställer Delårsrapport april 

2018, daterad 2018-05-17. 

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

 

  Kirsten Johnsson 

  Ekonomichef 

 

Utdrag till kommunstyrelsen i Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund,  

revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund, biträdande förbundschef samt  

områdeschefer. 
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Mikael Cederberg 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Revidering av måltidspolicy för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
Jämtlands Gymnasieförbund har sedan många externa leverantörer av skolmåltider. 

Skolmåltiderna har utretts på uppdrag av direktionen och utredaren visar att kvaliteten 

på förbundets skolmåltider generellt sett är god, men att det finns en förbättrings-

potential. Kvaliteten kan bland annat förstärkas genom kompetensutveckling och 

bättre menyplanering och kommunikation med gästerna/eleverna. 

 

Utredaren har även analyserat för- och nackdelar med upphandling respektive drift i 

egen regi och konstaterat att fortsatt upphandling är det bästa alternativet. Förbundet 

behöver dock bli en mer aktiv och kompetent beställare. Utredaren har lämnat förslag 

till en ny måltidspolicy där det bland annat finns indikatorer för uppföljning och styr-

ning av måltidsverksamheten.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2018-05-18 

Direktiv för måltidsutredning 2017-03-13 

Utredning skolmåltider inom Jämtlands Gymnasieförbund, Torsta AB 2018-02-12 

Måltidspolicy för Jämtlands Gymnasieförbund 2018-05-18 

Förslag till beslut 
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund antar Måltidspolicy för Jämtlands  

Gymnasieförbund, 2018-05-18. 

Bakgrund 
Förbundet har sedan många år externa leverantörer av skolmåltider, men driver café-

verksamhet i egen regi på flera skolor. Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund 

antog år 2015 en gemensam måltidpolicy för förbundet. Erfarenheter visade att  

policyn av olika anledningar inte tillämpades fullt ut i den dagliga verksamheten.  
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Förbundets elever hade även haft återkommande synpunkter på skolmåltiderna. Där-

för beslutade direktionen 2017-03-13 att tillsätta en utredning i frågan. Torsta AB har 

genomfört utredningen och redovisat resultatet för direktionen. Utredaren har därtill 

lämnat ett förslag till en ny måltidspolicy för förbundet.   

 

Utredningen kartlade hur eleverna upplever kvaliteten på skolmåltiden genom en om-

fattande enkätundersökning. Det genomfördes även ett femtiotal direktintervjuer med 

elever. Vidare har utredaren besökt förbundets måltidsleverantörer/kostchefer för att 

undersöka hur den befintliga måltidpolicyn var implementerad och vilka förbättrings-

möjligheter som kunde finnas i respektive verksamhet. Utredaren har även ätit på alla 

skolor för att skapa en egen bild av maten och måltidsmiljön.  

 

Utredaren kunde konstatera att måltidspolicyn i stora drag följdes, att det serveras en 

god mat, att det finns en stor variation av sallader och olika tillbehör, samt att det på 

alla skolor alla dagar finns ett vegetariskt alternativ. Vidare slog utredaren fast att leve-

rantörerna generellt sett använder mer än 25 procent ekologiska råvaror och att maten 

som erbjuds är näringsriktig. 

 

Utredarens slutsatser vad gäller möjliga förbättringar är följande: 

Måltidsleverantörerna bör 

 arbeta med kompetensutveckling och handlingsplaner tillsammans för att öka 

kvaliteten 

 förbättra menyplanering utifrån gästernas/elevernas önskemål 

 utveckla kommunikationen med sina gäster/elever, både digitalt och fysiskt. 

 

Förbundets tjänstemän bör se till att 

 rektor och elever närvarar vid matråd 

 öka förståelsen för vikten av att lunchtiderna följs 

 ha matlagning och råvaror som tema i olika former av undervisningsmoment. 

 

Utredaren har även analyserat för- och nackdelar med upphandling respektive drift i 

egen regi och konstaterat att fortsatt upphandling är det bästa alternativet. Utredaren 

konstaterar att förbundet behöver bli en mer aktiv och kompetent beställare som följer 

upp och styr leverantörerna utifrån måltidspolicyn, och därmed bidrar till att utveckla 
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och säkerställa att kvaliteten är god. Att se över avtalen och uppsägningstiderna är 

också angeläget i sammanhanget. 

 

Eftersom förbundet hanterar lokalerna för måltider bör förbundet också bli mer aktivt 

vad gäller att skapa trevliga måltidsmiljöer. Förbundet bör även se över effektivitet,  

utbud och drift på sina egna caféer. 

 

De ekonomiska konsekvenserna av en ny måltidspolicy bedöms bli begränsade,  

eftersom förbundet totalt sett uppfyller kravet om minst 25 procent ekologiska  

råvaror. Successiva kvalitetsförbättringarna bedöms kunna genomföras inom befintlig 

ekonomisk ram. 

 

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

    

 

Utdrag till medlemskommunerna och områdeschefer.  
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 Emma Wahlund 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Ledamöter, ersättare och revisorer i Jämtlands 
Gymnasieförbund mandatperioden 2015–2018 samt 
beslut om personliga ersättare 
Om ledamot är förhindrad att delta vid sammanträde skall ersättare som står närmast i 
tur tjänstgöra. I reglemente för Jämtlands Gymnasieförbund, 2 §, anges att ersättare 
tjänstgör i första hand för ledamot tillhörande samma kommun och dessutom: 
1. I första hand som personlig ersättare för icke närvarande ledamot. 
2. I andra hand som ersättare för annan icke närvarande ledamot från samma medlems-
kommun. 
3. I tredje hand som ersättare för annan icke närvarande ledamot inom samma parti eller 
partigrupp. 
4. I fjärde hand som ersättare för annan icke närvarande ledamot (oavsett dennes partitill-
hörighet) utifrån principen om längst tjänstgöringstid. Om tjänstgöringstiden är lika lång 
gäller att ledamot med högst ålder går in som ersättare. 
 
I Östersunds kommun behandlade man i kommunfullmäktige den 8 februari 2018 

valärendet där Marie Olofsson, S, avsade sig uppdraget som ledamot i direktionen för 

Jämtlands Gymnasieförbund. I hennes ställe utsågs Maria Gerdin, S, till ledamot. 

Därav revideras beslutet om ledamöter och personliga ersättare för direktionen.  

 

I Östersunds kommun behandlade man i kommunfullmäktige den 22 mars 2018 val-

ärendet där Lennart Brändström, Mp, avsade sig uppdraget som revisor. I hans ställe 

utsågs Anton Nordqvist, Mp till revisor.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2018-05-16 
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Förslag till beslut 
Direktionen beslutar om inkallande av personliga ersättare enligt reglemente för Jämt-
lands Gymnasieförbund 2 § p 1 enligt följande: 

 
Ledamot   Personlig ersättare 

Anton Waara (S), ordförande, Ösd  Tomas Frank (S), Ösd  
Maria Gerdin (S), Ösd   Alexandra Karlsson (S), Ösd 
Nisse Sandqvist (V), Ösd   Thomas Dahlberg (MP), Ösd  
Joel Nordkvist (M), Ösd   Lars Carlsson (M), Ösd 
Patrik Andersson (C), Ösd   Eva Jönsson (L), Ösd 
Jörgen Persson (S), Bräcke   Anders Lundqvist (V), Bräcke 
Cathrine Blomqvist (S), Bräcke  Veronica Vermum (L), Bräcke 
Jenny Palmquist (S), Ragunda  Katarina Sahlin (S), Ragunda 
Elisabeth Björklund (A), Ragunda  Annika Näsström (C), Ragunda 
Karin Wallén (C), Krokom   Jannicke Hillding (M), Krokom 
Maria Jacobsson (S), Krokom  Niklas Rhodin (S), Krokom 
Andreas Sihvonen (S), Åre   Emma Nordin (M), Åre 
Daniel Danielsson (C), Åre   Can Savran (C), Åre 

 
 
Revisor 
Anton Nordqvist (Mp), Ösd 
Per-Olof Mellgren (C), Bräcke 
Maud Lindström (S), Ragunda 
Nils Johnsson (C), Krokom 
 
 
FÖRBUNDSKANSLIET 
 

 
 

Mikael Cederberg 
Förbundschef 
  Emma Wahlund 
  Förbundssekreterare 

 
Utdrag till ledamöter och ersättare i direktionen, revisorerna i Jämtlands Gymnasie-
förbund och sakkunnigt biträde samt förbundssekreterare 
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 Emma Wahlund 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Firmatecknare för Jämtlands Gymnasieförbund  
2015–2018 
Av förbundsordningen och reglemente för Jämtlands Gymnasieförbund framgår ej 

ordningen för förbundets firmatecknare. Beslut om firmatecknare och ordningen för 

dessa beslutas därför av direktionen. Då det tidigare beslutet inte varit tydligt vad  

gäller firmatecknare bör ett nytt beslut fattas. 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2018-05-15 

Förslag till beslut 
1. Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutas av direktionen för Jämt-

lands Gymnasieförbund undertecknas av ordförande Anton Waara (S) eller vid 

förfall för denne 1:e vice ordförande Karin Wallén (C) respektive 2:e ordförande 

Andreas Sihvonen (S) och kontrasigneras av förbundschef Mikael Cederberg.  

2. Till firmatecknare för Jämtlands Gymnasieförbund rörande verkställighet och 

delegerade ärenden utses förbundschef Mikael Cederberg. 

 

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

   Emma Wahlund 

   Förbundssekreterare 

 

Utdrag till ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, förbundschef,  

förbundssekreterare och ekonomichef.  
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 Emma Wahlund 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Dataskyddsombud för Jämtlands Gymnasieförbund 
Enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen är myndigheter och offentliga organ  

skyldiga att utse ett dataskyddsombud (DSO). Dataskyddsombudet ska bland annat  

informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige kring dataskyddsfrågor samt 

övervaka och följa upp dataskyddsarbetet. 

 

Personuppgiftsansvarige för Jämtlands Gymnasieförbund är direktionen. Om person-

uppgiftsansvarige utser ett dataskyddsombud ska detta anmälas till Datainspektionen.   

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2018-05-14 

Förslag till beslut 
Direktionen utser Emma Wahlund till dataskyddsombud för Jämtlands Gymnasie-

förbund. 

Bakgrund 
Enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen är myndigheter och offentliga organ skyl-

diga att utse ett dataskyddsombud (DSO). Dataskyddsombudet ska bland annat  

informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige kring dataskyddsfrågor samt 

övervaka och följa upp dataskyddsarbetet. 

 

Personuppgiftsansvarige för Jämtlands Gymnasieförbund är direktionen. Om person-

uppgiftsansvarige utser ett dataskyddsombud ska detta anmälas till Datainspektionen.   

 

Hur personuppgifter ska behandlas och skyddas regleras från och med den 25 maj 

2018 i EU:s dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen. Förordningen 

och lagen innehåller regler som avser att skydda enskilda människor mot kränkning av 

den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter på automatiserad väg i 
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datorer eller på manuell väg i register.  I bestämmelserna finns angivet i vilka fall och 

under vilka förutsättningar personuppgifter får behandlas i samhället samt vilka rättig-

heter den registrerade har. 

 

Reglerna om dataskyddsombud finns i artiklarna 37–39 i dataskyddsförordningen.   

 

 

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

 

  Emma Wahlund 

  Förbundssekreterare 

 

Utdrag till områdeschefer och Emma Wahlund 
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