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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2018-10-19

Dnr 93-2018

Emma Wester
Jämtlands Gymnasieförbund

Sammanträdestider 2019
Förslag till sammanträdestider 2019 för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund har tagits fram. I planeringen av direktionens sammanträdestider
beaktas bland annat angivna datum för budget och årsredovisning i ägardirektiv
och förbundsordning samt viktiga datum i antagnings- och tjänsteplaneringsprocessen. Hänsyn har också tagits till lov med mera.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2018-10-19

Förslag till beslut
Följande sammanträdestider fastställs för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund år 2019:
4–5 februari (mån–tis)
11 mars (mån)
29 april (reserv, mån)
24 maj (fre)
20 september (fre)
4 november (mån)
16 december (mån)

Sammanträde och utbildningsdag
Budgetskrivelse
Årsredovisning 2018
Antagning ht 2019
Friskoleansökningar
Läsårstider
Delårsrapport och prognos till ägarna
Delårsrapport och prognos
Utbud 2020
Sammanträdestider 2020
Verksamhetsplan och budget
Prislista IKE och bidrag till fristående skolor

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Emma Wester
Förbundssekreterare

Utdrag till direktionens ledamöter och ersättare samt revisorer för mandatperioden 2019–2022 samt förbundssekreterare, förbundschef, biträdande
förbundschef, ekonomichef, verksamhetsplanerare, HR-chef och områdeschefer samt rektorer för vidare spridning till berörda. Utdrag även till Region
Jämtland Härjedalen, kommunstyrelserna i Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre
och Östersund.
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2018-10-23

Dnr 95-2018

Mikael Cederberg
Jämtlands Gymnasieförbund

Riktlinjer för antagning av asylsökande
elever
Riktlinjer för antagning av nyanlända elever (dnr 75-2018) fastställdes
genom ett ordförandebeslut 2018-08-22. I och med klargörandet av
tillämpningen av den nya ”gymnasielagen” är det dokumentet inte längre
tillämpbart utan nya riktlinjer för antagning av asylsökande elever bör antas.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2018-10-23
Riktlinjer för antagning av asylsökande elever 2018-10-23

Förslag till beslut
1. Direktionen antar Riktlinjer för antagning av asylsökande elever
2018-10-23.
2. Ordförandebeslut taget 2018-08-22 gällande Riktlinjer för antagning av
nyanlända elever upphör att gälla.

Bakgrund
Jämtlands Gymnasieförbund fastställde 2017-10-19 riktlinjer för antagning
av asylsökande till Språkintroduktion i gymnasieskolan. Riktlinjerna fastställdes mot bakgrund att ny lagstiftning infördes från 1 juli 2017.
Riksdagen fattade i juni 2018 beslut om ännu en ny lagstiftning som skulle
omfatta omkring 9 000 personer med företrädesvis bakgrund från
Afghanistan, den så kallade gymnasielagen. Migrationsverkets tillämpning av
lagstiftningen var i tidigare skede oklar vilket medförde att skolhuvudmännen behövde fastställa riktlinjer för antagning i väntan på om lagen
skulle komma att genomföras eller ej. Den 25 september 2018 klargjorde
Migrationsdomstolen att lagen ska tillämpas. Med den bakgrunden bör
Riktlinjer för antagning av nyanlända elever upphöra att gälla.
Utifrån den nya lagstiftningen har förbundet lagt ett förslag till riktlinjer för
asylsökande elever som har en något generösare tillämpning vad gäller
asylsökande över 18 år. Dessa har enligt lagstiftningen inte rätt att påbörja
gymnasieutbildning. Av denna anledning behövs riktlinjer inom förbundet
för att klargöra hur antagningen av dessa elever ska hanteras.
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2018-10-23

Dnr 95-2018

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Utdrag till områdeschefer och rektorer för vidare spridning, verksamhetsplanerare för språkintroduktion samt antagningshandläggare för Jämtlands
Gymnasieförbund.
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2018-10-19

1

Dnr 91-2018

Jämtlands Gymnasieförbund

Utse direktör och anta en direktörsinstruktion
Den 1 juli 2018 infördes en ny bestämmelse i kommunallagen som innebär
att alla kommuner och kommunalförbund ska utse en direktör, samt ge
befattningen en instruktion.
I förarbetena framgår att syftet med den nya regleringen bland annat är att
skapa en tydlig uppgiftsfördelning och en bra samverkan mellan de förtroendevalda och den högste tjänstemannen.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2018-10-19
Instruktion till direktören för Jämtlands Gymnasieförbund 2018-10-19

Förslag till beslut
Direktionen beslutar
1. att förbundschefen är direktör för Jämtlands Gymnasieförbund,
2. att anta förslaget till Instruktion till direktören för Jämtlands Gymnasieförbund 2018-10-19.

Bakgrund
Jämtlands Gymnasieförbund är ett kommunalförbund. Kommunalförbund
är en typ av kommunal samverkan som regleras i Kommunallagen 9 kap.
1 § – 18 § där det framgår vilka bestämmelser som gäller för samverkansformen. Medlemmarna i Jämtlands Gymnasieförbund har i enlighet med
dessa bestämmelser fastlagt i förbundsordningen att förbundet ska ha en
direktion i stället för ett fullmäktige med styrelse (se 9 kap. 3 §).
I Kommunallagen 9 kap. 2 § fastslås att ”Om inget annat anges eller följer av
bestämmelserna om kommuner och landsting i denna lag, tillämpas dessa
även för kommunalförbund”, Med andra ord gäller alla föreskrifter i Kommunallagen även för kommunalförbund, förutom det som regleras i 9 kap. 1 § – 18 §.
I den reviderade kommunallag som gäller från 1 juli 2018 har nya bestämmelser införts i 7 kap 1 § – 2 §, enligt följande:
1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen
bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2018-10-19

2

Dnr 91-2018

Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.
2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga
uppgifter.
I Kommunallagen 9 kap. anges inga särskilda bestämmelser som berör
7 kap. 1 § – 2§. Förbundets direktion ska således utse en direktör, som kan
ha en annan benämning än direktör, samt ge befattningen en instruktion för
hur kommunalförbundet ska ledas.
I förarbetena framgår att syftet med den nya regleringen bland annat är att
skapa en tydlig uppgiftsfördelning och en bra samverkan mellan de förtroendevalda och den högste tjänstemannen.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Utdrag till medlemskommuner, bitr. förbundschef, områdeschefer och
rektorer.
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2018-10-18

Dnr 92-2018

Jämtlands Gymnasieförbund

Utse skolchef
Från och med 1 januari 2019 inträder en ny lagstiftning som innebär att
varje skolhuvudman ska ha en tjänsteman som är utsedd till skolchef.
I förarbetena till lagstiftningen framgår att lagen införs för att lagstiftaren vill
markera regelefterlevnad utan att förringa huvudmannens absoluta och
yttersta ansvar. Tanken är att det ska bli mer tydligt att skolchefens uppdrag
bland annat är att biträda huvudmannen med att se till att bindande statliga
normer följs.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2018-10-18

Förslag till beslut
1.

Direktionen beslutar att utse förbundschefen till skolchef för Jämtlands
Gymnasieförbund.

Bakgrund
I Skollagen 2 kap. 8 § föreskrivs att ”Huvudmannen ansvarar för att utbildning
genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan
finnas i andra författningar”.
Från och 2018-07-01 införs en ny paragraf, Skollagen 2 kap. 8 b § med
följande lydelse: ”Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda
huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen
följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan
utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av
verksamheten”. Bestämmelsen ska tillämpas från 1 januari 2019.
I förarbetena till lagstiftningen framgår att lagen införs för att lagstiftaren vill
markera regelefterlevnad utan att förringa huvudmannens absoluta och
yttersta ansvar. Syftet är att det ska bli mer tydligt att skolchefens uppdrag
bland annat är att biträda huvudmannen med att se till att bindande statliga
normer följs.
I förarbetena framgår också att regleringen inte innebär att en ny ansvarsnivå införs i skolsystemet, att det inte är en obligatorisk benämning, samt att
det inte finns några formella behörighetskrav på befattningen.
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2018-10-18

Dnr 92-2018

Med hänsyn till förbundets nuvarande uppdrag, organisation och delegationsordning är det svårt att se några andra alternativ än att förbundet utser
förbundets högste tjänsteman till skolchef.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Utdrag till medlemskommuner, bitr. förbundschef, områdeschefer och
rektorer.
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2018-10-26
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Dnr 1-2018

Emma Wester
Jämtlands Gymnasieförbund

Meddelanden 2018
Pärm med meddelandelista och meddelande cirkulerar vid sammanträdet.

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

2018-10-26

Dnr 2-2018

Emma Wester
Jämtlands Gymnasieförbund

Delegationsbeslut 2018
Pärm med lista samt beslut cirkulerar under sammanträdet.
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2018-10-26

Dnr 3-2018

Emma Wester
Jämtlands Gymnasieförbund

Information/överläggning 2018
Information om Jämtlands Gymnasium Åres verksamhet samt rundvandring
med fokus på skolans lokaler och ombyggnation
Ansökan riksrekrytering skidor
Vård- och omsorgsprogrammet
Lägesbedömning inför budget 2019
o Verksamheten
o Lokaler
o Ekonomi
Aktuellt i förbundet.

