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 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG  1 
 

 
2018-09-12 

 
Dnr 79-2018 

 

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

 Emma Wester 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

Riktlinjer för arbete mot kränkande behandling inom 
Jämtlands Gymnasieförbund 
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund fastställde 2013-12-20 § 121 Riktlinjer 

för upprättande av årlig likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 

inom Jämtlands Gymnasieförbund. Förändringar i lagstiftningen samt förändringar i 

de interna rutinerna i arbetet mot kränkande behandling föranleder revidering. 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2018-09-12 

Riktlinjer för arbete mot kränkande behandling inom Jämtlands Gymnasieförbund 

2018-09-12 

Anmälan om kränkande behandling 2018-09-12 

Dokumentation vid kränkande behandling 2018-09-12 

Processkarta över ärendehantering vid kränkande behandling 2018-09-14 

Förslag till beslut 
1. Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund antar Riktlinjer för arbete mot 

kränkande behandling inom Jämtlands Gymnasieförbund 2018-09-12 

2. Direktionen uppdrar till förbundschefen att fastställa nya rutiner kring anmälan 

och dokumentation vid kränkande behandling 

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

 Emma Wester 

 Förbundssekreterare 

 

Utdrag till områdeschefer, rektorer och elevhälsans chef för vidare spridning. 
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 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG  
 

 
2018-09-14 

 
Dnr 21-2018 

 
 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Slutredovisning gällande tillsyn av Jämtlands 
Gymnasium Wargentin 
I ett föreläggande daterat 2018-02-09 skriver skolinspektionen att Jämtlands 

Gymnasieförbund ska avhjälpa brister på skolenheten Jämtlands Gymnasium 

Wargentin.  

 

Skolan och huvudmannen har vidtagit åtgärder för att avhjälpa bristerna,  

vilket redovisas i en slutrapport till skolinspektionen.  

 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2018-09-14. 

Slutredovisning gällande tillsyn av Jämtlands Gymnasium Wargentin med 

huvudman Jämtlands Gymnasieförbund, dnr 40–2017:8600 2018-09-14. 

 

Förslag till beslut 
Direktionen godkänner Slutredovisning gällande tillsyn av Jämtlands Gymna-

sium Wargentin med huvudman Jämtlands Gymnasieförbund, dnr 40–

2017:8600, daterad 2018-09-14. 

 

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

 

  Emma Wester 

  Förbundssekreterare 

 

Utdrag till områdeschefer och rektorer för Wargentin samt förbundssekrete-

rare 
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 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG  
 

 
2018-09-10 

 
Dnr 82-2018 

 

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

Christina Elofsson 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Revidering av grafisk manual  
Förbundets nuvarande grafiska manual antogs för över tio år sedan. Den be-

höver revideras för att anpassas till samtiden, såväl tekniskt som estetiskt. 

Uppdateringarna avser främst anpassningar till det ökande användandet av 

digitala kanaler, samt för att ge ett tydligare ramverktyg för förbundets med-

arbetare att förhålla sig till vad gäller den interna och externa kommunikat-

ionen.  

 

För ett utbildningsförbund med flera skolor på olika orter är det betydelsefullt 

att ha en tydlig grafisk profil, både för elever, allmänheten och för förbundets 

alla medarbetare. Förbundets varumärken ska informera och berätta om verk-

samheten med ambitionen att vara det främsta alternativet när det gäller ut-

bildningar på gymnasienivå i länet. 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2018-09-10 

Reviderad grafisk manual 2018-08-01 

Förslag till beslut 
Direktionen antar den reviderade grafiska manualen.  

 

Bakgrund 
För ett utbildningsförbund med flera skolor på olika orter är det betydelsefullt 

att ha en tydlig grafisk profil, både för elever, allmänheten och för förbundets 

alla medarbetare. Förbundets varumärken ska informera och berätta om verk-

samheten med ambitionen att vara det främsta alternativet när det gäller ut-

bildningar på gymnasienivå i länet. 
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 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG  
 

 
2018-09-10 

 
Dnr 82-2018 

 

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

Den gällande grafiska manualen antogs för över tio år sedan, 2008-05-20. 

Den behöver nu revideras för att anpassas till samtiden, såväl tekniskt som 

estetiskt. Se senaste åren har förbundet noterat en utveckling där den nuva-

rande grafiska manualen inte har använts fullt ut och att ”egna” lösningar har 

florerat både i den interna och externa kommunikationen. Gemensamma 

riktlinjer för intern och externa kommunikation ska följas av alla i en profess-

ionell och väl fungerande organisation.  

 

För att skapa en ökad tydlighet, förstärka förbundets varumärke och få en lik-

tydighet i vem som är avsändare, behöver således den nuvarande grafiska ma-

nualen revideras. Uppdateringarna avser främst anpassningar till det ökande 

användandet av digitala kanaler, samt för att ge ett tydligare ramverktyg för 

förbundets medarbetare att förhålla sig till vad gäller den interna och externa 

kommunikationen.  

 

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

 

  Christina Elofsson 

  Kommunikatör 

 

 

 

Utdrag till områdeschefer och rektorer. 
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 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG  
 

 
2018-09-14 

 
Dnr: 81-2018 

 

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

Emma Wester 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Riktlinjer för personuppgiftsbehandling inom 
Jämtlands gymnasieförbund 
Enligt dataskyddsförordningens artikel 5.2 om ansvarsskyldighet ska den  

personuppgiftsansvarige kunna visa att principerna för behandling av person-

uppgifter efterlevs. Det är den organisation som bestämmer ändamålen och 

medlen för behandlingen som är personuppgiftsansvarig. För Jämtlands 

Gymnasieförbund är direktionen personuppgiftsansvarig. Datainspektionen 

rekommenderar att det ska finnas interna riktlinjer för arbetet med dataskydd. 

För att uppfylla dataskyddsförordningens krav har dokumentet ”Riktlinjer för 

personuppgiftsbehandling” tagits fram.  

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2018-09-14 

Riktlinjer för personuppgiftsbehandling 2018-09-14 

Förslag till beslut 
1. Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund antar Riktlinjer för  

personuppgiftsbehandling 2018-09-14 

2. Direktionen uppdrar till förbundschefen att fastställa rutiner i arbetet 

med personuppgiftsbehandling.  

Bakgrund 
Jämtlands Gymnasieförbund hanterar stora mängder personuppgifter i många 

olika syften i det dagliga arbetet med elever och personal och i kontakter med 

externa företag och myndigheter. Hanteringen av personuppgifter regleras av 

dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningens artikel 5.2 om  

ansvarsskyldighet ska den personuppgiftsansvarige kunna visa att principerna 

för behandling av personuppgifter efterlevs. Datainspektionen rekommenderar 

att det ska finnas interna riktlinjer för arbetet med dataskydd. För att uppfylla 
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 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG  
 

 
2018-09-14 

 
Dnr: 81-2018 

 

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

dataskyddsförordningens krav har dokumentet ”Riktlinjer för personupp-

giftsbehandling” tagits fram. Riktlinjerna tar sin utgångspunkt i dataskydds-

förordningen i första hand, men innehåller även delar som har att göra med 

arkiv, dokumenthantering, organisation och teknik.  

 

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

 

 

 Emma Wester 

 Förbundssekreterare 

 

 

 

Utdrag till områdeschefer, säkerhetsansvarig, dataskyddsombud och system-

ansvarig. 
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 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG  
 

 
2018-09-14 

 
Dnr 53-2018 

 

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

Mikael Cederberg 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

Delårsrapport per augusti 2018 
2018 har hittills kännetecknats av många positiva och uppmärksammade  

insatser av elever och personal. Måluppfyllelsen har förbättrats inom många 

områden, dock inte vad gäller andelen elever med gymnasieexamen. Förbun-

det har erhållit 2,5 mkr för mobilitetsprojekt i Europa och 4,6 mkr i statligt 

stöd för utveckling av nyanländas lärande. 

 

Skolinspektionen har lyft fram förbundet som det goda exemplet bland 35 

granskade huvudmän vad gäller gymnasieskolans styrning mot nationella mål. 

Förbundet har fått färre elever än budgeterat, främst inom Språkintroduktion. 

För helåret prognostiseras ett underskott på 2,0 mkr. 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2018-09-14 

Delårsrapport augusti 2018 2018-09-14 

Förslag till beslut 
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund fastställer Delårsrapport per  

augusti 2018 daterad 2018-09-14 

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

  Kirsten Johnsson 

  Ekonomichef 

 

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

Östersund, revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund, biträdande förbunds-

chef samt områdeschefer. 
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 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG  1 
 

 
2018-09-10 

 
Dnr 76-2018 

 

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

 Göran Larsson 

 

  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Utbud för Jämtlands Gymnasium hösten 2019 
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund fastställer utbildningsutbudet inför 

läsåret 2019–2020. 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-09-10. 

Utbildningsutbud inom Jämtlands Gymnasium hösten 2019, 2018-09-10. 

Förslag till beslut 
1. Inför hösten 2019 erbjuder Jämtlands Gymnasieförbund program och inriktningar 

enligt bilaga Utbildningsutbud inom Jämtlands Gymnasium hösten 2019 daterad den 10 

september 2018. 

2. Direktionen uppdrar till ordförande att fatta beslut om eventuella mindre justeringar 

i utbildningsutbudet såsom namnändringar på inriktningar och profiler etcetera. 

Bakgrund 
I Jämtlands Gymnasieförbunds förbundsordning anges att förbundet ska sträva efter 

att genomföra utbildningar som både tillgodoser elevernas intresse och står i samklang 

med arbetslivets behov av kompetenta medarbetare. Samtidigt ska förbundets verk-

samhet vara anpassad till givna ekonomiska ramar utifrån medlemskommunernas 

ägardirektiv.  

 

Förbundets utbildningsutbud måste således fortlöpande revideras utifrån förutsätt-

ningar som elevintresse, den demografiska elevutvecklingen, andra aktörers utbud,  

arbetsmarknadens behov samt förbundets ekonomiska situation på kort och lång sikt.  

 

I processen inför beslutsförslaget enligt bilaga Utbildningsutbud på Jämtlands Gymna-

sium hösten 2019 har ledningsgruppen sammanställt och avvägt utbudet samt gjort  

bedömningar avseende lokaliseringen av programmen och inriktningarna. 
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2018-09-10 

 
Dnr 76-2018 

 

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

 

Beslutsförslaget visar vad Jämtlands Gymnasieförbund har för avsikt att erbjuda inför 

hösten 2019. Det är först när förbundet vet utfallet av elevernas val, i februari/mars 

2020, som det går att slutligt fastställa vilka program som faktiskt kommer att startas. 

När det gäller inriktningar är det endast på Estetiska programmet, Hantverkspro-

grammet, Industritekniska programmet och Naturbruksprogrammet som eleverna kan 

välja inriktning redan till första året. För övriga program fastställs inriktningarna först 

till årskurs två eller tre. 

 

Utbildningar som stryks 

Barn och fritidsprogrammet i Åre har under de senaste åren haft mycket få sökande. I 

september 2018 finns endast en elev som läser programmet, i årskurs 4 på idrottspro-

grammet. 

Försöket med lärlingsplatser på Vård- och omsorgsprogrammet i Bräcke och Ragunda 

har inte lyckats locka några behöriga elever. Att hålla platser öppna för en eventuell  

antagning av enstaka elever innebär planeringssvårigheter för den övriga verksamheten 

varför utbudet föreslås strykas. 

 

Godshantering på Fordons- och transportprogrammet 

Söktrycket till Fordons- och transportprogrammet har ökat markant varför det finns 

ett behov av att utöka antalet platser. Att öka platserna inom transportinriktningen, 

där söktrycket är störst, bedöms som alltför kostnadsdrivande. Däremot finns det en 

inriktning inom Godshantering som bedöms både kunna locka elever och genomföras 

till en låg kostnad. 

 

Lärlingsklass 

På Wargentin erbjuds elever inom alla yrkesutbildningar att genomföra den i lärlings-

form. Dessa elever utgör då en egen klass inom de gymnasiegemensamma ämnena 

medan huvuddelen av yrkeskurserna läses på en lärlingsplats. I viss mån kan yrkes-

kurser också läsas i skolan tillsammans med programmet. I utbildningsutbudet tydlig-

görs nu vilka programinriktningar som är kopplade till lärlingsklassen. 

 

Lokal idrottsutbildning 

Lokala föreningar inom fotboll och ishockey har under en tid uppvaktat gymnasie-

förbundet med en önskan om att flera än de som tas ut för den nationellt godkända 
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2018-09-10 

 
Dnr 76-2018 

 

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

idrottsutbildningen (NIU) ska kunna fortsätta sin satsning på hemmaplan. Inom NIU 

avgörs antalet platser genom en talangselektering inom idrottsförbunden där kravet är 

att eleven ska befinna sig på elitnivå. Eleverna på NIU antas till Barn- och fritidspro-

grammet (BF), Ekonomiprogrammet (EK), Naturvetenskapsprogrammet (NA) eller 

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) och läser till största delen sina kurser tillsam-

mans med övriga idrottselever.  

 

Beroende på hur eleverna väljer program och vilka som tas ut av idrottsförbunden  

innebär det ofta att karaktärskurserna inom respektive program inte fylls helt. Genom 

att starta en lokal idrottsutbildning (LIU) där antagningen avgörs av hur många platser 

som finns kvar inom respektive program på NIU, skulle dessa karaktärsgrupper kunna 

fyllas upp samtidigt som fler ungdomar ges tillfälle att utöva sin idrott på hemmaplan. 

 

En viktig skillnad mellan LIU och NIU är att den senare ger möjlighet att byta ut vissa 

karaktärskurser inom programmet mot kurser i Specialidrott. Den möjligheten ges 

inte inom LIU vilket innebär att LIU-elever får mindre träningstid än NIU-elever och 

att LIU-eleverna måste läsa 200 poäng mer inom programkaraktären. En annan viktig 

skillnad är att en LIU-elev konkurrerar om platser på programmet på samma villkor 

som icke-idrottselever. Antagningen till LIU avgörs alltså både av antalet ”överblivna” 

platser på NIU och av betyget i förhållande till andra sökande till programmet. 

 

Förslaget om en LIU-utbildning har granskats av rektor och områdeschef som till-

sammans med verksamhetsplanerare har bedömt de ekonomiska effekterna av försla-

get. En förbättrad fyllnadsgrad inom karaktärskurserna på idrottsprogrammet ger en 

positiv effekt, men det motverkas av att LIU-eleverna måste läsa 200 poäng extra  

karaktärskurser och att de måste utgöra egna grupper inom idrottskurserna. En grov 

beräkning visar att 25 elever på LIU kan ge drygt en halv miljon kronor i ökad netto-

intäkt, förutsatt att elevintaget till LIU inte minskar antagningen på programmen i  

övrigt. 
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Sammanfattning av förändringar jämfört med utbudet föregående 

läsår: 
 Barn- och fritidsprogrammet stryks från ordinarie utbud på Jämtlands gymna-

sium, Åre, men finns kvar i utbudet för riksidrottsgymnasiet. 

 Vård- och omsorgsprogrammet (lärling) stryks från utbudet i Bräcke och 

Bispgården. 

 Inriktningen Godshantering läggs till i utbudet för Fordons- och transport-

programmet på Fyrvalla. 

 En särskild lärlingsklass inrättas för yrkesprogram på Wargentin. 

 En lokal idrottsutbildning, LIU, erbjuds inom BF, EK, NA och SA i  

Östersund.  

 

 

 

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

 

 

 Göran Larsson 

 Verksamhetsplanerare 

 

 

 

Utdrag till antagningshandläggare, kommunikatör, verksamhetsplanerare, biträdande 

förbundschef och rektorer. Tjänstemannaförslaget inklusive bilaga skickas med  

beslutet.  
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  Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Revidering av Drogpolicy och handlingsplan för 
elever inom Jämtlands Gymnasieförbund 
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund fastställde 2014-05-23 § 32 

Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund. 

Nya företeelser inom policyns område föranleder revideringen samt förtydli-

gande av rutiner i arbetet inom förbundet. 

Underlag för beslut 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2018-09-14 

Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund  

2018-09-14 

Förslag till beslut 
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund antar Drogpolicy och hand-

lingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund 2018-09-14. 

 

 

FÖRBUNDSKANSLIET 

 

 

Mikael Cederberg 

Förbundschef 

  Monica Sandström 

  Elevhälsochef 

    

 

Utdrag till områdeschefer, rektorer och elevhälsans chef. 
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